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1. ABSTRACT.1 

IN ENGLISH: 
 
This work deals with the bible study beyond your letter. The scriptures say that 

the letter kills. So how can I go beyond what is written without introducing heresies 
in the word of God? 

 
Seek to understand the Bible by the Bible, but beyond that she writes. We will 

see that she gives several examples which leads us to understand it, more for their 
typological symbolism than the literalness of his writing. 

 

2. NOTE: 

We recommend that you also use the translation tool: https://translate.google.com.br, so you can read and 
hear this work in their language of preference. Copy and paste within this translator and can read and hear 
in their native language. The translator translates to over a hundred different languages. Find the one that 
suits you. 

 

3. INTRODUÇÃO. 

Quando terminamos o primeiro trabalho.2 Perguntamos ao Senhor qual é o próximo? Em sonho3 

nos víamos escrevendo sobre os tipos: “animal-puro e animal-impuro”. 4 Assim entendemos que 

deveríamos pesquisar sobre tipologia bíblica. 

                                                 
1 Tradução feita pelo Google tradutor.  Esta ferramenta contém um ícone onde pode ser ouvida a tradução. 

 
RESUMO EM PORTUGUES:  

 

Este trabalho introduzirá o estudo da bíblia além da sua letra. As sagradas escrituras diz que a 
letra mata. Então, como posso ir além do que está escrito sem introduzir heresias na palavra de Deus?   
 
Buscaremos compreender a bíblia pela própria bíblia, porém muito além do que ela mesma escreve. 
Veremos que ela mesma dá exemplos diversos que nos leva a compreendê-la, mais pelo seu simbolismo 
tipológico do que pela literalidade da sua escrita. 
 

 
2 “PROJETO DE DEUS QUE SALVA O HOMEM”.  

 
3 O Senhor fala através de sonhos. A seguir citaremos alguns exemplos de sonhos dados pelo Senhor, no Velho e Novo 

Testamento. 
 

 Sonho faz parte do dom de ciência, o qual é composto de sonho, visão e revelação. Todavia, nem todo sonho é fruto de operação de 

Deus.  

 

Veja algumas passagens sobre sonhos dados por Deus a seu povo, tanto no novo como no velho testamento: 

 I REIS 3:5 E em Gibeom apareceu o SENHOR a Salomão de noite em sonhos; e disse-lhe Deus: Pede o que queres 

que eu te dê. 

 NÚMEROS 12:6 E disse: Ouvi agora as minhas palavras; se entre vós houver profeta, eu, o SENHOR, em visão a ele me 

farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. 

http://www.revelacaodabiblia.com.br/
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Esse é um dos muitos assuntos de uma lista, que o Senhor nos deu para desenvolver, e que não 

para de crescer. 
 

Assim, cumprindo orientação do dono da obra salvadora, NESTE TRABALHO IREMOS iniciar 

o ESTUDO DA TIPIFICAÇÃO BÍBLICA, DE FORMA GERAL.  
 

Através da tipificação poderemos discernir o sentido profético, da palavra de Deus, além da letra. 

ESTA FERRAMENTA ESTÁ INSERIDA NA PRÓPRIA PALAVRA DE DEUS. IREMOS, AQUI, 

APENAS COMEÇAR A DESENTERRÁ-LA. 5 

4. QUAIS AS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DO INIMIGO PARA ENGANAR OS 
SERVOS? 

O Adversário tem muitas táticas. Uma delas é a famosa estratégia cujo nome é: “ESTÁ ESCRITO”. 
6 Esse ardil de guerra se apresenta, principalmente, de duas formas eficientes em matar, roubar e destruir.  

                                                                                                                                                                         
 MATEUS 1:20 E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de 

Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo; 

 I CORÍNTIOS 12:1,7,8 Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Mas a 

manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. 8 Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da 

sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. 

 ATOS 2:17 E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; E os vossos filhos 

e as vossas filhas profetizarão, Os vossos jovens terão visões, E os vossos velhos terão sonhos. 

 ETC. 

4 LEVÍTICO 11:1-31 E falou o SENHOR a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: 2 Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais, que 

comereis dentre todos os animais que há sobre a terra; 3 Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em 

duas, e rumina, deles comereis. 4 Destes, porém, não comereis; dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas; o camelo, que rumina, 

mas não tem unhas fendidas; esse vos será imundo; 5 E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas; esse vos será imundo; 6 E 

a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas; essa vos será imunda. 7 Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das 

unhas se divide em duas, mas não rumina; este vos será imundo. 8 Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres; estes vos 

serão imundos. 9  De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos 

mares e nos rios, esses comereis. 10 Mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo o réptil das águas, e todo o 

ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. 11 Ser-vos-ão, pois, por abominação; da sua carne não comereis, e 

abominareis o seu cadáver. 12 Todo o que não tem barbatanas ou escamas, nas águas, será para vós abominação. 13 Das aves, estas 

abominareis; não se comerão, serão abominação: a águia, e o quebrantoso, e o xofrango... 

 
5  OS SERVOS DEVEM TER CUIDADO COM QUALQUER ENSINO. PRECISAMOS LEVAR EM CONTA O 

ALERTA, quanto à existência de ensinos com aparência de verdade, todavia contendo heresias de perdição. Daí a extrema necessidade do 

homem de Deus ser cuidadoso com qualquer ensinamento. O servo deve ir à fonte, à Bíblia, para avaliar se aquilo que esta sendo ensinado 

glorifica ao Senhor Jesus, ou, de alguma forma, o nega, ou diminui a gloria do Senhor. 

 

NOSSOS TRABALHOS ESTÃO “FUNDAMENTADOS” EM MUITOS VERSÍCULOS, POR ORIENTAÇÃO DO 

SENHOR, DADA EM SONHO. ELE DISSE:”FUNDAMENTE TUDO.” No entanto, surgindo qualquer dúvida, VÁ A FONTE e 

pesquise outros versículos, sanando possíveis dúvidas. OK. Então, desejamos a ti, boa leitura, e bom proveito para gloria do Senhor Jesus. 

 
6 MATEUS 4:6 Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo; porque está escrito: Que aos seus anjos dará ordens a teu 

respeito, E tomar-te-ão nas mãos, Para que nunca tropeces em alguma pedra. 
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A seguir listamos as duas principais formas fundadas no “está escrito”: 

 

 A primeira forma de ação do adversário é a adulteração do que “está 

escrito”.  

 
O adversário age para adulterar os originais da bíblia. É uma estratégia de 

“DESINFORMAÇÃO”, e “CONTRA INFORMAÇÃO”. Não raro uma versão de 

bíblia tem como base os manuscritos de boa qualidade, no entanto, é enxertada com 

REFERÊNCIA, e COMENTÁRIOS TOTALMENTE HERÉTICOS. Por essa técnica, 

os autores fazem anotações filosóficas, heréticas teológicas. 

 
Por este artifício, muito usado, o inimigo atinge as finalidades de: 

 

o Enganar – com informações falsas, etc.; 

o Desinformar – escondendo a verdade com mentiras, etc.; 

o Ridicularizar - fornecendo informações para uma prática religiosa ridícula; 

o Menosprezar – desvalorizando o projeto de salvação de Deus, com projetos de imitação e 

humano; 

o Desvirtuar – profanando e tornando comum o CAMINHO santo, cujo nome é JESUS. O 

inimigo procura profanar tudo que tipifica o Senhor Jesus e seu reino santo. 

Com os propósitos citados acima, o adversário usa a “MULTIPLICAÇÃO DO QUE ESTÁ 

ESCRITO COM NOME DE BÍBLIA”. Através do artifício “está escrito” surgem bíblias na 

linguagem tal, livros dos tais..., evangelhos segundo isso ou aquilo, etc. Tudo falsificado seguindo 

uma lógica racional e até demoníaca.7  

 

A capa é de bíblia, porém, o conteúdo vai da inclusão de livros não divinamente inspirados, 

nos originais, até as traduções totalmente adulteradas e racionalizadas. 

 

A linguagem dita “de hoje”, pode até facilitar o entendimento racional, no entanto, impede 

o crente de alcançar o verdadeiro sentido espiritual daquilo que Deus está falando.  

 

Quase todas as grandes seitas, ou, religiões heréticas, do mundo têm uma “bíblia?”, 

segundo o entendimento de seus fundadores e doutrinadores.  

 

As adulterações desvirtuam: a pessoa de Jesus, de Deus, o poder do sacrifício de Jesus, a 

função ou poder do sangue de Jesus, eliminam o batismo com o Espirito Santo... Etc. É um 

                                                                                                                                                                         
 

7 I TIMÓTEO 4:1 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a 

espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. 
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verdadeiro “tem de tudo”, para macular os originais das sagradas escrituras, os escrito mais 

antigos e aceitos como fieis.8 

 

As escrituras adulteradas são usadas para validar o: “ESTÁ ESCRITO”. Está escrito, 

numa bíblia adulterada, mas não deveria estar, por que é fruto da mente do homem. É algo 

segundo o coração do homem. Como a grande maioria dos crentes se contenta com “está 

escrito”, sem se importar com a origem disso, fica fácil enganar. Muitos crentes esquecem que há 

falsificadores da palavra, e falsos doutores, conforme dito pela própria bíblia.  

Referências:  

 

o II CORÍNTIOS 2:17 Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da 

palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença 

de Deus. 

 

o II CORÍNTIOS 4:2 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não 

andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus; e assim nos 

recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da 

verdade.  

 

Os que falsificam a palavra, por sua vez, esquecem que há juízos da 

parte de Deus contra tais práticas.  
 

Referências:  

 

o II PEDRO 2:1 E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá 

também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de 

perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos 

repentina perdição. 
 

o APOCALIPSE 22:18 Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia 

deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre 

ele às pragas que estão escritas neste livro. 
 

 Segundo estratagema de guerra, do adversário, é a tática do 

SIBOLETE 9. Esta é a estratégia do ouvir, ou ler, certo e fazer, ou 

                                                 
8 Os originais mais aceitos estão nas bíblias ditas: da Reforma. Entre elas estão: ACFIEL - Almeida 

Corrigida Fiel, ARC - Almeida Revista e Corrigida, AC - Almeida Corrigida... 
 

As bíblias NÃO indicadas, portanto, as quais, devem ser evitadas, pelos servos de Jesus, são as bíblias ditas: 

ALEXANDRINAS, ATUALIZADAS. Estas são fundadas em textos “CRÍTICOS”. Há algumas bíblias que misturam o conteúdo dos 

textos críticos e o conteúdo da Reforma. Utilizam aspas e colchetes ou notas de rodapé para fazer o recorde de versículos e partes de 

versículos que não pertence a sua linha original de manuscritos... Maiores informações sobre esse tema procure outras fontes mais 

aprofundadas, até mesmo na internet... 

 

9 SIBOLETE e CHIBOLETE significam rio ou espiga de cereais. Espiritualmente significa o rio da vida ou o pão da vida - 

JESUS. O Adversário faz de tudo para confundir os crentes em Jesus e coloca-los para guerrear entre si. Ele sabe que um 
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entender, ou reproduzir, de forma errada, tendo como consequência a 

morte de servos. Mesmo que seja uma bíblia original caso o 

entendimento não seja de acordo com a mesma. Caso o discernimento 

seja filosófico, teológico, e não um discernimento dado pelo Espírito 

Santo, a morte é certa. 
 

Um pouco sobre CHIBOLETE OU SIBOLETE descrito em:10 
 

“JUIZES 12:5,6 Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vaus do Jordão; e sucedeu 

que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixai-me passar; então os gileaditas 

perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não, 6 Então lhe diziam: Dize, pois, Chibolete; 

porém ele dizia: Sibolete; porque não o podia pronunciar bem; então pegavam 

dele, e o degolavam nos vaus do Jordão; e caíram de Efraim naquele tempo quarenta e 

dois mil.” 
 
A tática do “Chibolete” é implantada pela adulteração do discernimento espiritual, 

das escrituras sagradas. Se efetiva quando é dado à palavra de Deus o som, o tom, o 
significado da minha comunidade, do meu líder, do meu povo, do meu coração, do que 
eu gosto, eu acho, ou penso. É o conformar ou amoldar o significado espiritual da 
palavra de Deus, na teoria e/ou na prática, a um projeto racional e humano. É à saída 
de um discernimento e uma prática espiritual, de coisas espirituais, para um, mero, 

entendimento racional, lógico-carnal e natural. O resultado disso é: a MORTE de 
ovelhas.  

 
Os efraimitas, mesmo convocados, não foram guerrear contra o inimigo comum do 

seu povo. Depois eles fizeram uma guerra entre as tribos. Agiram contra o povo do 
Senhor, contra o corpo. Uma guerra sem discernimento. Proferindo palavras e um som 
diferente das tribos que estavam além do Jordão. 

 
 A tribo de Efraim falava e agia como os habitantes aquém do Jordão. Falavam 

diferente das tribos que habitavam na terra prometida. Usaram como pano de fundo a 

mesma guerra e a mesma palavra. Porém, tinha um “comportamento”, um 

“sotaque”, e um “discernimento” da palavra diferente do corpo vivo. Eles, de forma 

mercenária, acusavam os irmãos e buscavam o reconhecimento, o pagamento, pelo 
que se negaram a fazer.  

                                                                                                                                                                         
reino dividido não subsistirá. Também sabe que ficar aquém da benção, aquém da comunhão, irá fazer o crente esquecer-se 

do verdadeiro significado do servir a Jesus. Consequentemente, haverá guerra e morte de crentes lutando uns contra os outros 

e não contra o inimigo comum, o adversário.  

 
10 OS PRIMEIRO VERSOS DA HISTORIA DE JUIZES 12. 

 

 JUIZES 12:1-4 Então se convocaram os homens de Efraim, e passaram para o norte, e disseram a Jefté: Por que passaste a 

combater contra os filhos de Amom, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. 2 E Jefté lhes 

disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amom; e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão; 3 E, vendo 

eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amom, e o SENHOR mós entregou nas mãos; por 

que, pois, subistes vós hoje, para combater contra mim? 4 E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu contra 

Efraim; e os homens de Gileade feriram a Efraim; porque este dissera-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais 

entre Efraim e Manassés. 
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Na hora da guerra, os efraimitas, como mercenários, fugiram.  
 
O que caracteriza um mercenário é a fuga da “guerra” contra o inimigo e a luta 

pelos “créditos”.11 Ser mercenário, não se trata de receber “dinheiro”, mas de receber, 
créditos, pelo que não fez, e fugir de trabalhar/guerrear pelo bem comum do povo de 
Deus. 

 
A herança da tribo de Efraim era uma herança aquém do Jordão. Eles estavam 

próximos, mas separados do viver do corpo. Com isso passaram a falar e a guerrear 
tais quais os inimigos do povo de Deus. 

 

 Eles não discerniam o corpo, o povo de Deus. Por isso, ao invés de ajuda-lo 

na guerra – contra os inimigos, foram guerrear contra o seu próprio povo. 
 

O crente quando discerne a palavra de Deus, pela razão, PELA 
LITERALIDADE DA LETRA, tal qual o mundo, ele passa a lutar contra o corpo. 

Deixa de guerrear contra o adversário, e passa para o lado do inimigo para lutar contra 
o povo de Deus. Passa a agir como um câncer. O resultado é a morte espiritual dele, e 
não raro a morte de outros também. 

 
O Senhor sempre socorre o corpo para manter vivas as suas “tribos”. Quem 

discerne diferente, mesmo estando em um grande número, como os efraimitas, serão 
vencidos, extirpado.  

 

DEIXEMOS OS SIBOLETES E VOLTEMOS às BÍBLIAS e discernimentos PARA TODOS OS 

GOSTOS... 

5. O QUE ESTÁ ESCRITO NA BÍBLIA É PARA SER ENTENDIDO TAL QUAL SE LÊ? 

RESPOSTA: NÃO. 

 

Digamos que foste privilegiado, conseguiu uma bíblia com conteúdo 

não adulterado. O que “ESTÁ ESCRITO”, neste caso, é digno de todo crédito. 

Entretanto, saiba que, se o adversário não conseguiu matar alguém lhe servindo uma bíblia adulterada, 

ele, agora, fará de tudo para matá-lo usando um discernimento humano e racional do que “ESTÁ 

ESCRITO”.  

                                                 
11VOCÊ IRÁ ENCONTRAR MAIS DETALHES SOBRE MERCENÁRIOS NESTE TRABALHO, MAIS ADIANTE. 

A SEGUIR ALGUMAS REFERENCIAS SOBRE MERCENÁRIOS: 
 

 JEREMIAS 46:21 Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados; mas também eles viraram as 

costas, fugiram juntos; ...(Os de Efraim fugiram da guerra, e depois lotaram com seus irmãos buscando créditos). 

 

 JOÃO 10:12 Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge; e o 

lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. (Os de Efraim viram o inimigo comum e fugiram. Deixaram de ir à guerra, ao 

trabalho, em defesa do bem do povo). 

 

 JOÃO 10:13 Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. (Os de Efraim fugiram porque 

não tinham “CUIDADO”, não zelavam pela vida dos seus irmãos). 
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Não esqueçamos que se o entendimento da bíblia for equivocado o VIVER E O PROCEDER 

TAMBÉM SERÃO ERRADOS. Isso porque é impossível para alguém viver o que é certo – nascer da 

palavra - se não conhece o que é correto, ou se só sabe o que é errado. 

  

O INIMIGO não quer que o homem conheça aquilo que está ALÉM DA LETRA, ALÉM DO 

QUE ESTÁ ESCRITO. A letra mata, 12 e é isso que o adversário quer fazer com o homem: ele quer matá-

lo. Assim, deixar alguém entregue a LETRA 13 é deixa-lo no caminho que no final dar em morte. A letra é 

apenas a porta de acesso aos tesouros da Palavra de Deus. Um entendimento apenas na letra, literalmente, é 

motor de toda essa multidão de heresias existentes atualmente. 

 

Se uma pessoa estiver seguindo doutrinas humanas terá o mesmo fim dos que não estão vivendo a 

palavra de Deus: por ser uma fé e uma carreira em vão. Isso por ser uma crença 

fundada na razão e não na rocha que é a palavra de Deus. Conforme se deduz da 

bíblia nos versos abaixo: 

 

 MARCOS 7:7 Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos 

de homens. 

 

 I CORÍNTIOS 15:2 Pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vo-lo tenho 

anunciado; se não é que crestes em vão. 

 

 GÁLATAS 2:2 E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os 

gentios... Para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse 

corrido em vão. 
 

 FILIPENSES 2:16 Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa 

gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. 

 

Toda a bíblia cita o termo: “está escrito”, tanto nos livros de Moisés, nos 

profetas, nos salmos, no novo testamento. NÃO estamos dizendo que o que “está 

escrito” deva ser desprezado. Ao contrário, se é de fonte VERDADEIRA, de um bíblia FIEL, se é a 

palavra, preservada e genuína, de Deus para os seus servos, é essa palavra que temos de aceitar e viver.  

 

Isso por que, nenhum discernimento, seja da própria palavra seja de dons 

espirituais, será verdadeiro caso CONTRADIGA a escrita da bíblia “fiel”. Se NÃO tiver 

                                                 
12 II CORÍNTIOS 3:16 O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do espírito; porque a 

letra mata e o espírito vivifica. 

 

13 UMA PALAVRA ADULTERADA ALÉM DE NÃO PRODUZIER O CRESCIMENTO DESEJAODO PODE MATAR. 

 I PEDRO 2:2 Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que 

por ele vades crescendo. 
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a aprovação, o consentimento da própria PALAVRA ESCRITA não é algo fiel à sã 

doutrina. O “escrito” verdadeiro, e original, é para nosso ensino. Conforme lemos em:  

 

 ROMANOS 15:4 Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, 

para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. 

 

O termo: “...Que dantes foi escrito...” se refere exclusivamente aos 
escritos originais, inspirados e preservados pelo Senhor.  
 

Esse versículo não é uma ratificação de toda e qualquer escrita 
humana, fruto da mente de homens, e sim a confirmação para aquilo que 
veio da mente de Cristo e de Deus. Refere-se ao projeto de redenção do 
homem feito exclusivamente por Deus em Jesus.  

 

O combate AQUI é contra os ESCRITOS ADULTERADOS E os DISCERNIMENTOS 

RACIONAIS. De forma alguma estamos contra as Sagradas Escrituras, e nem contra a revelação da 

mesma. 

 

Pois bem, vejamos um pouco disso. Jesus disse: Sou o pão, a água da vida, o caminho. João disse sobre 

Jesus: “Eis o cordeiro de Deus”. Um discernimento literal do que ambos disseram não alcança o que Jesus e 

João falaram. Pois, Jesus não é literalmente nem pão, nem agua, nem um animal de quatro patas. O 

simbolismo inserido em toda a bíblia nos leva a termos que ALCANÇAR o que a letra está dizendo, muito 

além dela mesma. 

 

Quando, acima, dizemos “revelação” não é abrindo uma parta para um discernimento racional, mas 

o reconhecimento de que Jesus REVELA, a seus servos, o conteúdo profético do que está além da ESCRITA. 

14  

A revelação, igualmente, não pode contradizer o que está posto na escrita fiel. Uma revelação, ainda 

que seja algo novo, não pode ser contraditório, não pode atropelar/negar o que está escrito na bíblia fiel.  

 

Em outras palavras, uma revelação não pode anular o que está escrito, por que o autor da revelação é 

o mesmo da escrita fiel. O autor da bíblia e da revelação da bíblia é o SENHOR JESUS, ATRAVÉS DO 

SEU ESPIRITO SANTO.  

 

A função de uma revelação é: ampliar, esclarecer, abrir, trazer luz a escrita fiel. A finalidade e 

nem o conteúdo de uma revelação não anular ou contradiz as sagradas escrituras fieis. 

 

                                                 
14 JESUS REVELA O QUE ESTÁ ESCRITO. EXEMPLOS: 

 

 LUCAS 24:27 E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as 

Escrituras.  
 

 LUCAS 24:32 E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e 

quando nos abria as Escrituras?  
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Jesus, no seu ministério, também usou desta poderosa arma: o “ESTÁ ESCRITO”. 15 Todavia ELE 

fez isso dando a verdadeira aplicação espiritual daquilo que “ESTÁ ESCRITO”. Enquanto, os falsificadores 

o fazem, apenas, para ajustar a escrita a um entendimento, ou propósito, equivocado e maléfico, como fez o 

adversário.16  

 

Entender A TIPIFICAÇÃO é uma forma de ir além do que está na letra. Esse é um 
modo correto de apossar-se dos segredos proféticos escondidos na grande PARÁBOLA 
chamada BÍBLIA. 

 
O uso de figuras e tipos alegóricos É UMA FORMA USADA PELO SENHOR PARA NOS 

levar aos mistérios do reino Dele.  
 
Deus usa coisas as quais conhecemos para nos apresentar, de forma alegórica, as 

realidades espirituais do reino não deste mundo. 

 

Compreendendo as diversas formas de tipificação, entenderemos melhor, o uso 

que o Senhor faz das coisas terrenas, para nos fazer compreender o reino espiritual e 

crer nele. Conforme as passagens abaixo: 

 JOÃO 3:12 Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se 

vos falar das celestiais? 

 MARCOS 4:2 E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua 

doutrina.  
  

 MARCOS 4:33 E com muitas parábolas tais lhes dirigia a 

palavra, segundo o que podiam compreender.  
 

Nas sagradas escrituras tudo tem significado, mais espiritual do que material. Mesmo 
quando ela utiliza coisas deste mundo há um motivo, uma significação, espiritual para isso.17 

 
 O Velho Testamento fala que os animais limpos remoem. 18Era uma das características 

essenciais desses animais. Eles não só engoliam o alimento, mas, também remoíam.   

                                                 
15 MATEUS 4:4 Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que 

sai da boca de Deus. 7 Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. 10 Então disse-lhe Jesus: Vai-te, 

Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 
 
16 MATEUS 4:6 E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo; porque está escrito: Que aos seus anjos dará ordens a teu 

respeito, E tomar-te-ão nas mãos, Para que nunca tropeces em alguma pedra. 

 

17 As SAGRADAS ESCRITURAS TEM CONTEUDO ESPÍRITUAL PROFETICO. 

 

 I CORÍNTIOS 14:10 Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. 

 
18 OUTRA característica dos animais limpos era terem as unhas fendidas. Isso mostra que não basta somente conhecer a 

palavra. Devemos andar de acordo com a mesma. Quanto ao andar será feito outro estudo sobre isso. Cremos que primeiro 

temos que entender para depois viver. Ninguém tem como viver o que não é conhecido. Assim primeiro temos que nascer da 
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O ato de remoer, ou ruminar, nos animais, é aquele onde eles tornam a trazer o alimento à 

boca e o remastiga para poderem digeri-lo melhor.  
 
 Literalmente os humanos não remoem. Então, nos seres humanos, O QUE é o remoer 

ou ruminar? Que comportamento é esse na vida do HOMEM de Deus? O que significa esta 
metáfora?19 

 

 RESPOSTA: Isso significa que os servos devem ter o comportamento 
semelhante ao dos animais que remoem. Devemos fazer com o conhecimento 
da palavra de Deus, que é o alimento espiritual, aquilo que os animais 
fazem com o alimento material que ingerem. Desta maneira, devemos 
repensar, muitas vezes, como se estivéssemos remastigando, o que 
ouvimos, ou lemos. Devemos fazer isso com o fim de alcançarmos o 
verdadeiro significado espiritual da palavra de Deus, para, 
efetivamente, nos alimentarmos da palavra do Senhor. 

 
Os Judeus, quando comiam carne, somente podiam comer carne de animais limpos. Não 

só as proteínas e minerais da carne daqueles animais limpos fariam parte dos judeus, mas, 
também, o próprio comportamento de REMASTIGAR. No entanto, o remastigar, nos os 
humanos, se aplicava somente ao alimento espiritual – a palavra de Deus. Eles deviam “meditar” 
na palavra para extrair melhor a sua essência e benefícios alimentícios espirituais. 

 
Quando nos alimentamos, os nutrientes que ingerimos, irão fazer parte do nosso corpo. 

Espiritualmente a palavra de Deus, após lida/ouvida/meditada deverá fazer parte do nosso 
proceder/viver.  

 
Reprisando... Tipologicamente o homem de Deus precisa ter esse comportamento, qual seja: 

REMOER / RUMINAR, o alimento espiritual que ouve ou lê.  

6. QUAL O ALIMENTO ESPIRITUAL DO SERVO? 

Resposta: Jesus. O pão do céu é Jesus. Alimentamo-nos da palavra de Deus – Jesus. 
 

A PALAVRA É JESUS. JESUS É O MANÁ QUE VEIO DO CÉU. ELE É O ALIMENTO DOS 
SERVOS DO SENHOR. Conforme a sagrada escritura o homem tem outro alimento, além do 
alimento natural. Vejamos isso: 

 

 LUCAS 4:4 E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o 

homem, mas de toda a palavra de Deus. 
 

  DEUTERONÔMIO 8:3 E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, 

que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram; para te dar a entender que o 
                                                                                                                                                                         
água que é a palavra de Deus. Depois temos que ANDAR de acordo com ELA. Isso é o viver por fé, andando como ela 

estabelece, para o momento atual. Também não bastava terem as unhas fendidas para serem animais limpos. Tinham que ter 

esta duas coisas. Assim, entendemos que existem pessoas que tem um comportamento, puro, limpo, no seu andar, porém não 

em função da palavra de Deus. Isso ocorre por causa de ensinos humanos, ou por crenças religiosas distintas da PALAVRA 

DE DEUS, Nem por isso SÃO LIMPOS.  
 
19 Metáfora é uma forma indireta de falar de alguma coisa. É o uso figurado de alguma coisa para falar de outra.  
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homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do 

SENHOR viverá o homem.  
 

 JOÃO 6:-35 31 Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o 

pão do céu. 32 Disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade, na verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão 

do céu; mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 33  Porque o pão de Deus é 

aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 35 E Jesus lhes disse: Eu 

sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê 

em mim nunca terá sede. 
 

  APOCALIPSE 19:13 E estava vestido de uma veste salpicada de sangue; e o nome pelo qual 

se chama é a Palavra de Deus. 

 

  JOÃO 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.  

 

 JOÃO 1:14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do 

unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 

 
 A palavra “verbo” vem do latim ”verbum”, e significa palavra. Verbo é uma palavra que exprime, principalmente, 
ação, seja ela, de Deus, do homem, da natureza, ou do inimigo. O agir, ainda que seja por ato omissivo, um agir 
por omissão, não deixa de ser um tipo de ação. 

7. COMO PROCEDER PARA IRMOS ALÉM DA LETRA? O QUE É O REMOER NA 
BÍBLIA? 

Resposta: Primeiro precisamos conhecer a letra e depois precisamos da operação 
do Espírito Santo para podemos ir além da letra, e nos alimentarmos da palavra de 
Deus; 

 
É desejo de Deus que os servos devam repensar o que ouvem para melhor se 

alimentarem da palavra Dele - a Bíblia.  
 
A SEGUIR, citaremos alguns SINÔNIMOS de remoer PARA FACILITAR O 

ENTENDIMENTO em nossa linguagem. (em português). 

 

REMOER SIGNIFICA: 
  

a) Pensar- Combinar ideias, meditar, raciocinar.  
 

Vejamos o uso de a palavra pensar na bíblia:  
 

o II CORÍNTIOS 3:5 Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, 

como de nós mesmos; mas a nossa capacidade vem de Deus. 

 
b) Repensar- Tornar a pensar em. Pensar madura e detidamente sobre algo, 

reconsiderar, refletir, recordar. 
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Vejamos exemplos de refletir na bíblia:  

 

o DEUTERONÔMIO 4:39 Por isso hoje saberás, e refletirás no teu coração, que só o 

SENHOR é Deus, em cima no céu e em baixo na terra; nenhum outro há.  

 
Como sabemos coração não pensa. Então o que Ele está dizendo é para usarmos o cérebro, a mente para refletir, 

repensar, ponderar cuidadosamente a informação que só o Senhor é Deus. 

 

o LAMENTAÇÕES 3:20 Minha alma certamente disto se lembra, e se abate dentro de 

mim.  
 

o PROVÉRBIOS 20:25 Laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo, e feito os votos, 

então refletir. (De acordo com os MTGH – Versão Revisada JFA, muito cuidado com as bíblias 

alexandrinas...).  

 

Aqui o conselho do Senhor é: Os servos devem pensar e refletir antes de agir, para não 

cairmos em laços, embaraços, fruto de um entendimento precipitado. 

 

c) Meditar - refletir muito. Sujeitar a exame interior. Considerar, estudar, ponderar, 
projetar, meditando.  

 
Vejamos exemplos na bíblia:  

 

o SALMOS 119:15-16 Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei 

prazer nos teus decretos; não me esquecerei da tua palavra.  

 

o SALMOS 119:148 Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite, para meditar na tua 

palavra.  
 

Mais ou menos mil anos antes de Cristo nascer, Davi já sabia o valor de meditar sobre a 
palavra de Deus. 

 

o SALMOS 119:48 Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e 

meditarei nos teus estatutos. 

 

o JOSUÉ 1:8 Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, 
para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então farás 

prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido.  

 

O Senhor ordenou a Josué que meditasse, pensasse, REMOESSE DIA e NOITE A PALAVRA 

DE DEUS... Para poder cumprir integralmente a palavra do Senhor. 

 
d) Medir - Avaliar ou determinar a medida, extensão ou grandeza de. Adequar, 

ajustar, proporcionar, regular, reputar. 
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Vejamos exemplos de determinar, ajustar, regular, na bíblia:  

 

o JÓ 22:28 Determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus 

caminhos. 

 

o EFÉSIOS 4:23 E vos renoveis no espírito da vossa mente.  

 

o I CORÍNTIOS 14:20 Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede 

meninos na malícia, e adultos no entendimento.   

 

o I TESSALONICENSES 2:2 Que não vos movais facilmente do vosso 

entendimento... 

 

o FILIPENSES 3:7 Mas o que para mim era ganho reputei-o perda por Cristo.  

 

 Precisamos remoer a palavra de Deus em busca do que está além da letra, 

com o firme propósito de cumprir a vontade do Senhor. 
 

As sagradas escrituras dizem: “A minha palavra é espírito e vida”. 

Portanto, através dela mesma podemos entender aquilo que é do Espírito de 

Deus.  
 

Há a necessidade de ESTUDAR a bíblia para conhecê-la melhor. VEJAMOS A 
FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA para esta busca através do estudo dela mesma: 
 

 ECLESIASTES 7:27 ... Conferindo uma coisa com a outra para achar a 

causa. 
 

 ECLESIASTES 12: 9 ... Meditando, e estudando, e pondo em ordem muitos 

provérbios. 

 

 SALMOS 111:2 Grandes são as obras do Senhor, e para serem estudadas por 

todos os que nelas se comprazem.  

 

 NEEMIAS 8:7 ... E os levitas explicavam ao povo a lei; 8 Assim leram no livro, na lei 

de Deus, distintamente; e deram o sentido, de modo que se entendesse a leitura.  

 

 II CORÍNTIOS 3:6 O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não 

da letra, mas do espírito; porque a letra mata e o espírito vivifica.  
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 I CORÍNTIOS 2:13 As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as 

que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as 

espirituais.  
 

 JOÃO 6:63 O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu 

vos disse são espírito e vida.  
 

 

 MATEUS 22:29,30 Jesus, porém, lhes respondeu: Errais, não compreendendo as 

Escrituras...  
 

 MARCOS 12:24,25 Respondeu-lhes Jesus: Porventura não errais vós em razão de não 

compreenderdes as Escrituras nem o poder de Deus?  

 

 I TIMÓTEO 4:11-16 Manda estas coisas e ensina-as. 12 Ninguém despreze a tua mocidade, 

mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 13 até que eu 

vá, aplica-te à leitura,20 à exortação, e ao ensino. 14 Não negligencies o dom que há em ti, o 

qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. 15 Ocupa-te destas 

coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. 

16 Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino; persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, 

tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 

 
Como no passado o Senhor deu semelhante ordem a Josué descrita, em JOSUÉ 1:8, 
dizemos que: Esta imposição, de busca, estudo e meditação na palavra, se 
aplica a todos os servos, passados, presentes e futuros. 

 

 DANIEL 10:12,14 Então me disse: Não temas, Daniel; porque desde o primeiro dia em que 

aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são 

ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. 14 Agora vim, para fazer-te 

entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias; pois a visão se refere a dias ainda 

distantes. 

 

 PROVÉRBIOS 1:5-8 Ouça também, o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira 

habilidade, 6 para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios, e seus 

enigmas. 7 O temor do Senhor é o princípio do conhecimento; mas os insensatos 

desprezam a sabedoria e a instrução. 8 Filho meu, ouve a instrução de teu 

pai, e não deixes o ensino de tua mãe. 
 

                                                 
20 A leitura a qual Paulo mandou Timóteo se aplicar em ler é uma leitura por tópico, por assunto. Uma 
leitura nestes moldes é a que nos levará além do que está escrito. Uma leitura com aplicação, com determinação 
é a que nos dará o conhecimento induvidoso de seu conteúdo profético das passagens da bíblia.  
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 PROVÉRBIOS 14:8 A sabedoria do prudente é entender o seu caminho; porém a 

estultícia dos tolos é enganar. 

 

 ECLESIASTES 9:1 Deveras a tudo isto apliquei o meu coração, para claramente 

entender tudo isto: que os justos, e os sábios, e as suas obras, estão nas mãos de Deus; se é 

amor ou se é ódio, não o sabe o homem; tudo passa perante a sua face. 

 

 JEREMIAS 9:23 Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na 

sua força; não se glorie o rico nas suas riquezas; 24 mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em 

entender, e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e 

justiça na terra; porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. 

 

 ATOS 8:31 Ele respondeu: Pois como poderei entender, se alguém não me 

ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. 35 Então Filipe tomou a palavra e, 

começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. 
 

 II PEDRO 3:17 Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos 

homens perversos sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza; 18 antes crescei 

na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.  

 

 COLOSSENSES 3:10 E vos vestistes do novo, que se renova para o 

conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 

 

QUEREMOS acertar no discernimento espiritual da bíblia, entretanto, 
poderemos errar. Há um risco de engano no discernimento da bíblia se 
pegássemos apenas versículos isolados, ou parte de versículos.  

 
Lembrando que a divisão da bíblia em capítulos e versículos é coisa 

bem recente, e que está divisão, às vezes, segmenta assuntos. Isso 
dificulta o entendimento espiritual dos mesmos. O particionamento pode 
embaralhar assuntos diferentes, ou terminar um versículo, ou capítulo 
sem que o assunto, ali abordado, esteja concluído. Quando isso ocorre 
proporciona um entendimento incompleto, até incoerente, dos mesmos... 

 
Assim, para evitarmos um discernimento equivocado da bíblia, 

devemos nos cercar com muitos cuidados, principalmente com versículo isolados. 

Muito mais com fragmentos de versículo.  
 

EXEMPLIFICANDO O RISCO DE FRAGMENTAÇÃO DE CONTEXTOS E 
VERSÍCULOS: 

 

Há várias passagens às quais contêm o seguinte trecho: ”Não há 
Deus...” Se alguém pegar somente esse pedaço de versículo poderia dizer 
que Deus não existe por que na bíblia “está escrito isso”.  
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Vejamos alguns versículos, onde esse trecho aparece, e entenderemos 
que Deus existe sim, e somente os ímpios, os incrédulos pensam que DEUS 
não existe.  
 

 Leiamos os versículos inteiros, sem a fragmentação feita anteriormente: 
 

 SALMOS 10:4 Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus; todas as suas 

cogitações são que não há Deus. 
 

 SALMOS 14:1 Disse o néscio no seu coração: Não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se 

abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. 

 

 SALMOS 53:1 Disse o néscio no seu coração: Não há Deus. Têm-se corrompido, e 

cometido abominável iniquidade; não há ninguém que faça o bem. 

 

 ISAÍAS 44:6  Assim diz o SENHOR, Rei de Israel, e seu Redentor, o SENHOR dos 

Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. 
 

 ISAÍAS 45:5 Eu sou o SENHOR, e não há outro; fora de mim não há Deus; eu te 

cingirei, ainda que tu não me conheças; 

    

Como acabamos de ler nos versículos acima, os fragmentos da bíblia, 
podem até mesmo servir para contradizê-la, ou desviar os crentes da sã 
doutrina pregada por Jesus, e por seus apóstolos e profetas. 
 

O exemplo do fragmento: “não há Deus”, é um alerta claro desta 
possibilidade assustadora. 

 
O cuidado com versículos isolados advêm, também, por que alguns 

deles versículos foram reescritos por servos, os quais os retiraram de 
outro contexto, de outra parte da bíblia. Assim, ao reescrevê-los, como 
estamos fazendo neste trabalho, eles pegaram, apenas, as partes que lhes 
eram necessárias. Esse corte serviu ao propósito que eles queriam. 
Entretanto, não serve para todo e qualquer discernimento e explanação da 
palavra de Deus.  

 
Com o recorte ocorre uma descontextualização do versículo. 

Precisamos, nestes casos, ter todo o cuidado de por em ordem, ponderar e 
comparar o “fragmento” com toda a bíblia. 

 
Vejamos um exemplo de fragmentação da palavra usada pelo apóstolo 

Paulo. Abordaremos o Tema: ELEIÇÃO E NÃO ACEPÇÃO DE PESSOAS. Ambos são 
fatos contidos na bíblia. Embora sejam sinônimos um do outro, dentro da 
bíblia, um é o oposto do outro. Se formos ao pé da letra, sem avaliarmos 
vários versículos e contextos diversos, esses temas se chocarão. 

 

VEJAMOS os temas eleição e NÃO acepção de pessoas: 
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PROPOSTA A – Existiria uma eleição para salvação de alguns e a exclusão de muitos. 
Aos não escolhidos lhes restaria à morte eterna, por que Deus não os teria escolhido 
para a vida. Deus teria escolhido alguns para salvação e escolhido outros para não 
serem salvos.  
 
Se isso fosse verdadeiro DIRIAMOS que há dois tipos de tratamentos para os homens, 
portanto, DUAS acepções de pessoas, dois tratamentos diferentes para as pessoas: 
 

 Uma acepção para salvar – que seria uma eleição para vida.  
 

 Uma acepção para matar - que seria uma eleição para a morte. 
 
 O CONTRÁRIO DA PROPOSTA A, (seria uma proposta B) – Onde NÃO haveria 

eleição, e como tal, não haveria acepção de pessoas, não haveria tratamento diferenciado de 
Deus para as pessoas: 

 
Se não há acepção então não há eleição. Pela proposta “B”, não haveria privilégio, nem 

haveria escolha, eleição.  
 
Um tratamento sem acepção, sem eleição, redunda em que para não haver acepção: 

Ou todos serão salvos ou ninguém será salvo. Neste caso haveria três outras 
contradições na bíblia. Por que ela diz que HÁ ELEIÇÃO, diz QUE HÁ SALVAÇÃO, e diz 
que NÃO HÁ ACEPÇÃO DE PESSOAS. 

 
QUAL É O PROBLEMA AQUI?  

 
1 - Primeira parte da resposta sobre eleição para salvação e NÃO ACEPÇÃO DE PESSOAS: 

  

Vamos responder por parte esta grande questão.  
 
Surgiram estes discernimentos tão contraditórios com aparência de 

verdade por que, INDEVIDAMENTE, as pessoas pegam assuntos diferentes e 
os misturam. Para referendar suas razões fundamentam o raciocínio em 
fragmentos da palavra e não na bíblia como um todo.  

 
Através da FRAGMENTAÇÃO E da MISTURA DE ASSUNTOS O DISCENIMENTO 

SAI, DAQUILO QUE SERIA ESPIRITUAL, PARA um entendimento RACIONAL. (até 
mesmo irracional). 

 
A mistura de assuntos se deve ao fato de coisas diferentes, dentro 

da bíblia, terem O MESMO NOME. Existem variados tipos de ”ELEIÇÃO” 
dentro da bíblia. Há eleição, para serviços, ministérios, juízo, etc. 
Estes são exemplos de eleições, ou escolhas, as quais não são para a 
salvação. MISTURAR TODAS ESTAS eleições, e tratá-las como uma eleição 
única, LEVARÁ a sérias CONTRADIÇÕES no discernimento das mesmas.  

 
Existe uma ELEIÇÃO-GERAL PARA SALVAÇÃO. Ela É UMA ELEIÇÃO feita na 

eternidade, para todos, sem acepção de pessoas. Ela é ANTERIOR À 
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existência, DO MUNDO, DO HOMEM e DO PECADO.21 O motivo é a bondade, a 
misericórdia, e o amor de Deus para com todos os homens. 

 
 O homem só voltará para a eternidade porque os recursos e o 

projeto para esse resgate são eternos, portanto anteriores a existência 
do homem. Caso a salvação fosse um projeto iniciado, somente, no tempo 
do homem, ela teria inicio, meio e fim, como tudo nesta terra, e, 
consequentemente, não poderia fazer um resgate, do homem, para toda a 
eternidade, por que seria um projeto terreno, e como tudo nesta terra 
seria um projeto finito.  

 
Na vida de Adão e Eva o Senhor revelou o que desde a eternidade 

estava mais que iniciado. Ele profeticamente, através da morte de 
animais, indicou o que faria para salvar o homem.22 

 
EXPLANANDO O PROJETO DE SALVAÇÃO DO HOMEM POR PARALELOS COM 

QUALQUER PROJETO: 
 

 A PRIMEIRA PARTE de uma OBRA é a elaboração de um PROJETO, seguido da 
DETERMINAÇÃO DO RECUSO, para sua execução. Passo seguinte será a aplicação dos 
recursos conforme o planejado.  
 
Assim ocorreu no projeto de redenção do homem: 
 

 A elaboração do projeto de salvação ocorreu na eternidade. Projeto também é caminho 
para obter algo. O caminho único para irmos até Deus é a vida de JESUS. Esse é o 
projeto DE DEUS;  

 
 O recurso – É o sangue do cordeiro de Deus - Jesus, como meio único de resgate do 

homem. Não se trata do sangue biológico, pois tudo que é biológico é deste presente 
século. O sangue de Jesus é o seu Espírito Santo23 que é vida eterna, portanto, sangue, 
vida não deste mundo, vida eterna. 

                                                 
21 PROJETO ANTERIOR A EXISTENCIA DO MUNDO E DO HOMEM. 

 APOCALIPSE 13:8 ..., esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da 

fundação do mundo. (na eternidade) (algumas traduções falam desde a fundação do mundo); 

 

  APOCALIPSE 17:8 . Cujos nomes não estão escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo... (na eternidade). 

(algumas traduções falam desde a fundação do mundo); 

 

 EFÉSIOS 1:4 Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo... (na eternidade); 

 

 II TESSALONICENSES 2:13 Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus 

elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade; (na eternidade); 

 

 II TIMOTEO 1:9 Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio 

propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. (na eternidade). 

 

22 GENESIS 3:21 E fez o SENHOR Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. 

 
23 O SANGUE DE JESUS É SEU ESPÍRITO SANTO. 

 HEBREUS 9:13-14 Porque se o sangue de touros e bodes e cinza duma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à 

purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, 

purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? 
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(Sangue biológico é vida deste mundo, VIDA finita. Sangue-Espírito-Santo é VIDA 

espiritual e VIDA eterna) 

 
Na primeira parte da obra tudo é independente do homem. ETERNAMENTE ANTES 

de Adão o projeto de sacrifício de Jesus foi estabelecido, segundo a onisciência, 
onipotência e onipresença de Deus.  

 
O cordeiro desde a eternidade estava sacrificado e os nome dos salvos inseridos no 

livro da vida, portanto, no tempo de Deus, já era projeto acabada, concluído.  
 

 A SEGUNDA PARTE DA OBRA DE DEUS CORRESPONDE à primeira fase para o homem. É 
à saída da profecia para a execução do projeto. Isso, de fato, ocorreu muitos anos depois de 
Adão, quando Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Ali, sim, iniciou a execução “física” do 
projeto eterno, no tempo do homem. O projeto que veio da eternidade, e sinalizado, 
profeticamente, muitas vezes e de muitas maneiras, desde Adão, teve a execução iniciada na 
gravidez de Maria, por operação do Espírito Santo, e CONSUMADA no CALVARIO. A “pedra 
angular” da obra salvadora de Deus entra no tempo do homem a partir da gravidez de Maria, 
por virtude do Espírito Eterno de Deus. Conforme muitas profecias dadas. Entre elas o sonho 
do rei Nabucodonosor 24 e também a profecia recebida pelo profeta Isaias.25 

 

 A TERCEIRA PARTE DO PROJETO DE DEUS é a execução desse projeto na igreja. A igreja 
foi gerada em Jesus. Isso teve início, ou gestação, no ministério de Jesus, nos seus primeiros 
seguidores e apóstolos. Todavia ela veio “a luz” no derramamento do Espírito Santo, e terá fim 
no arrebatamento. Individualmente a “gravidez” é a fé, em Jesus pela palavra – o nascer da 
água. O nascimento, para a vida eterna, só ocorre com o batismo com o Espírito Santo – o 
nascer do Espírito. 

 

                                                                                                                                                                         
 

 I CORÍNTIOS 10:16 Porventura o cálice de benção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O 
Espírito Santo é tipificado, aqui, pelo cálice, (que continha o vinho), e é bebido simbolizando 
a comunhão que o sangue de Jesus nos dá uns com os outros e também com Deus. Todos os servos de 
Jesus têm O MESMO SANGUE Dele. 

 
 I CORÍNTIOS 11:25-26 Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no 

meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 26 Porque todas as vezes que comerdes este pão e 

beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, até que venha. (O Espírito Santo é apresentado como: “o novo 
testamento no ... sangue”).  
 

 I CORÍNTIOS 12:13 Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só [corpo], quer judeus, quer gregos, quer 

escravos quer livres; e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. (O ESPIRITO SANTO é bebido porque, 
simbolicamente, ele é: ÁGUA, VINHO, AZEITE, SANGUE. Isso é: ELE É COMPARADO COM LÍQUIDOS 
essenciais para se ter VIDA). 
 

 HEBREUS 10:29 De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano 

o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça?  

 
24 DANIEL 2:34-45 Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e 

de barro, e os esmiuçou. 35 Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana 

das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles; mas a pedra, que feriu a estátua, se tornou grande monte, e 

encheu toda a terra. 45 Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o 

bronze, o barro, a prata e o ouro; o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. 

 
25 ISAÍAS 9:2 O povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da 

morte resplandeceu a luz. 
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 A QUARTA PARTE DO PROJETO DE DEUS É A VIDA ETERNA, APÓS O 
ARREBATAMENTO. Isso também tem gestação. Início da gestação/Gravidez: SALVAÇÃO DE 
VIDAS/ formação do corpo de Cristo. Nascimento: bodas do cordeiro/arrebatamento, e por fim 
A VIDA ETERNA com DEUS. Com o estabelecimento do reino eterno o PROJETO É 
FINALIZADO. PERMANECENDO O FRUTO DESTE PROJETO, QUE É HOMENS SALVOS. O 
FRUTO DO PENOSO TRABALHO DE JESUS PERMANECERÁ PARA SEMPRE. 

 
DEIXEMOS AS GESTAÇÕES E VOLTEMOS AO PROJETO... 

 
 O projeto e a execução desta eleição-geral são eternos, conforme podemos ler nos versículos 

a seguir:  
 

 APOCALIPSE 13:8 ..., esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro 

que foi morto antes da fundação do mundo. (na eternidade) (algumas traduções falam desde a fundação 

do mundo); 

 

  APOCALIPSE 17:8 .. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida, antes da fundação do 

mundo... (na eternidade). (algumas traduções falam desde a fundação do mundo); 

 

 EFÉSIOS 1:4 Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo... (na 

eternidade); 

 

 II TESSALONICENSES 2:13 Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do 

Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do 

Espírito, e fé da verdade; (na eternidade); 

 

 II TIMOTEO 1:9 Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo as nossas obras, 

mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos 

tempos dos séculos. (na eternidade); 
 

A palavra é clara em dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da gloria de Deus.  
 

Os servos sabem, ou deveriam saber, por que foram escolhidos. Não 
admitir isso é diminuir a graça de Jesus. O fundamento, ou motivo, da escolha 
do homem para salvação é por que: 

 
 Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para nos salvar;26 

 
 Deus é bondoso, misericordioso e cheio de graça;27 

                                                 
26 O ALTO PREÇO DA SALVAÇÃO DO HOMEM É O PREÇO DA MORTE DE JESUS. 

 

  JOÃO 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele 

crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

 

 I CORÍNTIOS 6:20 Porque fostes comprados por bom preço.  

 

 I TIMÓTEO 2:6 O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos.  

 

27 DEUS AMOROSO E BONDOSO É O SENHOR. 
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 Deus não tem prazer na morte do que morre;28 

 
 Deus fez o homem para uma vida eterna de louvor da gloria Dele, e não para o sofrimento 

eterno.29 
 

 Etc. Todo e qualquer motivo da nossa salvação está em Deus e não em méritos humano.30 
 

Trata de uma salvação pela abundância da graça de Deus. Trata da riqueza do nosso 
bondoso Deus em favor do homem. Ele não economizou para nos salvar. Ele gastou o seu maior 
tesouro. Ele pagou o mais alto preço, para nos escolher e dar a vida. O alto preço foi o preço da 
vida de seu único filho – Jesus. Esse foi o mais alto preço pago por algo que não tinha valor 
nenhum.  

 
A MORTE DE JESUS é O PREÇO E O MOTIVO DA NOSSA eleição para a vida. 

 
2 - Segunda parte da resposta sobre eleição para salvação e não acepção de pessoas: 

 
A bíblia é verdadeira e não contraditória, então podemos com certeza dizer que há 

ELEIÇÃO para salvação. Eleição de TODA A HUMANIDADE para a vida. Jesus morreu por todos. 
Assim resta válido, e verdadeiro os versículos que dizem que não há acepção de pessoas.31 

                                                                                                                                                                         
 SALMO 103:8 Misericordioso e piedoso é o SENHOR; longânime e grande em benignidade. 

  

 NEEMIAS 9:17 E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz e, na 

sua rebelião, levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão; porém tu, ó Deus perdoador, clemente e 

misericordioso, tardio em irar-te, e grande em beneficência, tu não os desamparaste. 

 

28 DEUS NÃO TEM PRAZER EM QUE HOMEM MORRA.  

 

 EZEQUIEL 18:32 Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor DEUS; convertei-vos, pois, e vivei. 

 

 EZEQUIEL 33:11 Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor DEUS, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o 

ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos; pois, por que 

razão morrereis... 
 

29 EFÉSIOS 1:4-13 Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo... 5 E nos predestinou para filhos de adoção 

por Jesus Cristo... 6 Para louvor e glória da sua graça, ...7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, 

segundo as riquezas da sua graça. 

 

30 COMO PODERIA O HOMEM PERDIDO SE AUTOSALVAR? PARA QUE EXISTA SALVAÇÃO É 

NECESSÁRIO AO MENOS UM SALVADOR. SE O HOMEM TIVESSE MEIOS DE SE SALVAR, JESUS NÃO 

TERIA MORRIDO.  NESTE CASO A GLORIA SERIA DO Próprio HOMEM, NO ENTANTO HÁ UM SALVADOR 

dos que creem: JESUS CRISTO. 

 

 ROMANOS 3:23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; 

 
 EFESIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9 Não vem das 

obras, para que ninguém se glorie; 

 
 
31 O mundo todo poderia ser salvo se quisesse, pois o preço, para essa ação salvadora da Graça, foi pago. No entanto, uma grande maioria 

não será salva, não por decisão de Deus, mas por decisão pessoal do homem. Esse homem, usando de sua liberdade de escolha, decide não 

aceitar a salvação proposta, por Deus, através de Jesus. A ampla salvação é perceptível em várias passagens bíblica: 

 

 I JOÃO 2:2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo; 
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3 - Terceira parte da resposta sobre eleição para salvação e não acepção de pessoas: 

 
A Eleição de todos não é o mesmo que salvação de todos. A eleição é a parte de Deus. No 

entanto, a maioria, dos eleitos, não se apossa desta oportunidade aberta32 na eternidade.  
 

 O projeto eterno deixa o tempo eterno, e profético, e consuma, a profecia, no ministério de 
Jesus, no tempo do homem. Deus agiu na eternidade; para Ele já era fato concluído, agora é a 
vez do livre arbítrio dado ao homem, ter vez de agir. Assim, há multidões de eleitos desde a 
eternidade, para salvação, mesmo assim, sem salvação.33 Sem salvação ou por que nunca quis 
isso, ou por que aceitou, (entrou pela porta), e depois abandonou “o CAMINHO”. 

 
4 - Quarta parte da resposta sobre eleição para salvação e não acepção de pessoas: 

 
Existem eleições para funções e serviços diversos, uma eleição diferente da eleição para 

salvação. NISSO HÁ ACEPÇÃO ENTRE UNS E OUTROS. Uns são escolhidos desde o início da 

                                                                                                                                                                         
 

 JOÃO 1: 9 Ali estava a luz verdadeira, que ilumina A TODO o homem que vem ao mundo; 

 

 JOÃO 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 

não pereça, mas tenha a vida eterna.” 

 

 ROMANOS 5:18 Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um 

só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. 
 
O projeto de salvação é SEM ACEPÇÃO de PESSOAS:  

 
 ATOS 10:34 E, abrindo PEDRO a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas; (aqui Ele falava 

da salvação de um gentio chamado Cornélio) 

 

 ROMANOS 2:11 Porque, para com Deus, não há acepção de pessoas. 

 

 EFÉSIOS 6:9 E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está 

no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. 

 

 I PEDRO 1:17 E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, 

durante o tempo da vossa peregrinação. 31 

 

 ROMANOS 3:22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crêem; porque não há 

diferença. 

 

 MATEUS 3:28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 

 
32 A OPORTUNIDADE DE SALVAÇÃO ESTA ABERTA. 

 

 APOCALIPSE 3:8 Conheço as tuas obras; eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar; tendo pouca 

força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. 

 

 APOCALIPSE 4:1  Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu; e a primeira voz que, como de 

trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. 

 

33 II TIMÓTEO 2:10 Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus 

com glória eterna. (ESCOLHIDOS AQUI É SINÔNIMO DE ELEITOS). 
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existência, (o ventre materno), e outros não, segundo o governo divino. SÃO HOMENS E 
MULHERES escolhidos SEGUNDO O PRÓPOSITO DE DEUS, para determinada FINALIDADE.34 

 

VOCÊ PODE PERGUNTAR, E O VERSO escrito por Paulo em ROMANOS 9:15, 
“TEREI MISERICORDIA DE QUEM EU TIVER MISERICORDIA”? 

 
Resposta: Lembre-se que a bíblia, como um projeto único, não 

contraditório, diz não haver acepção de pessoas “para a salvação”. Então, 
não se trata, ali, de Deus está escolhendo uns para ter misericórdia, 
para terem vida, em detrimento de outros, que por não serem escolhidos 
irão para a morte eterna.  

 
Recorda o cuidado que se deve ter com os fragmentos e recortes da bíblia, citado 

anteriormente? Pois bem, o apóstolo Paulo fez o recorte, citado em romanos 9:15, a partir de 
ÊXODO 33:19. Vejamos o versículo: 

 

”Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome 

do SENHOR diante de ti; e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei 

de quem eu me compadecer” 
 

A parte do versículo não citada por Paulo diz: “Eu farei passar toda a minha bondade 

por diante de ti, e proclamarei o nome do SENHOR diante de ti.” 

                                                 
34 ELEIÇÕES DIFERENTES DA ELEIÇÃO PARA SALVAÇÃO 
 

I. ELEITO PARA SER REI 

 

 I REIS 8:16 Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para 

edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome; porém escolhi a Davi, para que presidisse sobre o meu povo Israel. 

 

II. ELEITO PARA SER SACERDOTE – ARÃO 

 

 ÊXODO 40:13 E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. 

 

III.  ELEITO PARA SER VASO DE JUIZO I - JUDAS ISCARIOTES 

 

JOÃO 6:70 Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os doze? E um de vós é um diabo.  

 

 Não foi a escolha que transformou Judas em um vaso de desonra. Judas foi escolhido por que já era um vaso de juízo, um vaso que 

rejeitou e menosprezou a Jesus. Judas trocou um tesouro de alto preço por trinta moedas de prata. No tempo de Deus, NA 

ETERNIDADE, isso já havia ocorrido ainda que no tempo do homem só ocorreu no dia em que Judas traiu a Jesus. 

 

IV.  ELEITOS PARA SEREM APÓSTOLOS – PAULO, os DOZE e Matias 

 

 GÁLATAS 1:15 Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça 

16 Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios;  

 

  LUCAS 6:13 E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze deles, a quem também deu o nome de 

apóstolos;  

 

  ATOS 1:25 Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E, 

lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os onze apóstolos. 
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O que ficou ocultado, no recorte feito pelo apóstolo Paulo, é que: 

primeiro Deus faz passa “toda a minha bondade” e, “proclamarei o nome do 
SENHOR diante” do homem, antes de anunciar qualquer juízo. Isso é o 
mesmo que é feito hoje, pois Ele não muda.  

 
Deus de muitas maneiras faz passar a sua bondade pela vida do 

homem. Também “proclama” o nome desta bondade. O nome da bondade/ 
misericórdia é JESUS.  

 
Proclamar e anunciar em alto e bom som para que todos ouçam. O 

Senhor anuncia a bondade e a compaixão que está no nome de JESUS. Quem 
“proclama” algo espera uma ação dos seus ouvintes. NÃO HAVERIA 
NECESSIDADE DE ANUNCIAR “O NOME DO SENHOR” SE NÃO FOSSE ESPERADA ATITUDE 
ALGUMA, DO HOMEM, DIANTE DESSE ANUNCIOU. Não haveria por que pregar o 
nome do Senhor, por todo o mundo, se tudo se resumisse na eleição do 
homem, para salvação. 

 
 Ele anuncia “toda a minha bondade...diante de ti” e “proclama o 

nome do Senhor” DESTA BONDADE, por que espera que o homem creia NELE e o 
aceite como salvador. 
 

O homem é livre para aceitar ou não a salvação. E mesmo aceitando 
necessitamos da misericórdia diária de Deus. Pois “não depende do que 
corre mas de Deus que se compadece” 35. NÃO DEPENDE POR QUE O HOMEM NÃO 
TEM RECURSOS PRÓPRIOS PARA VIVER TODA A VONTADE SANTA DE DEUS. Pois que 
homem há que possa verdadeiramente correr e chegar ao céu sem a ajuda de 
Deus? Não há nenhum. Por isso foi necessário Jesus morrer. JESUS DISSE 
QUE SALVAÇÃO É ALGO IMPOSSIVEL POR AÇÃO DO HOMEM.36  

                                                 
35 AS MISERICÓRDIAS DO SENHOR SOBRE SEU POVO. 

 

 ISAÍAS 49:10 Nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá; porque o que se compadece deles os guiará e os 

levará mansamente aos mananciais das águas. 

 

 ISAÍAS 54:10 Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão abalados; porém a minha benignidade não se apartará de ti, e 

a aliança da minha paz não mudará, diz o SENHOR que se compadece de ti. 

 

 ROMANOS 9:16 Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se 

compadece. 
 

 ROMANOS 4:7,8 Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, E cujos pecados são cobertos. 8 Bem-

aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado.  

 

MESMO ACEITANDO A SALVAÇÃO CONTINUAMOS PECADORES, FALHOS E CARENTES DE PERDÃO PARA 

NÃO PERDEMOS O QUE RECEBEMOS QUANDO CREMOS. 

 

  LAMENTAÇÕES 3:22 As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, porque 

as suas misericórdias não têm fim. 
 

36 SALVAÇÃO É ATO DE DEUS PARA O HOMEM. NINGUÉM PODE SALVAR A SI MESMO. 
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COLOCAMOS a ANALISE DOS TRECHOS ACIMA PARA EXEMPLIFICAR O RISCO DE 

VERSÍCULOS E PARTE DE VERSÍCULOS DESVICULADOS DO RESTANTE DA BÍBLIA. 
 
PRECISAMOS ALCANÇAR AS VARIADAS FORMAS QUE DEUS USA PARA FALAR COM 

SEU POVO. É-nos NECESSÁRIO ENTENDER O FALAR DE DEUS. ASSIM NÃO 
TROPEÇAREMOS, NÃO ERRAREMOS, NÃO DECAIREMOS, NEM SEREMOS ARREBATADOS DO 
CAMINHO PROPOSTO DESDE A ANTIGUIDADE.  

 
HÁ MUITO QUE SER CONHECIDO PELOS SERVOS sobre as figuras e tipos 37 

bíblicos usados por Deus para fala-nos. 
 
A DIFICULDADE DE ENTENDER A PALAVRA DE DEUS NÃO É APENAS DESTA 

GERAÇÃO. TEMOS EXEMPLOS DISSO TANTO NO VELHO COMO NO NOVO TESTAMENTO.  

 

Sabemos que os apóstolos também tinham dificuldades de entender a 

palavra do Senhor.  

 

Vejamos passagens com exemplos das dificuldades de entendimento que 

eles tinham: 

 
 MARCOS 4:13  E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis 

todas as parábolas?  

 

 MATEUS 15:14 Deixai-os; são guias cegos; ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no 

barranco. 15 E PEDRO , tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. 16 

Respondeu Jesus: Estai vós também ainda sem entender? 17 Não compreendeis 

que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre, e é lançado fora? 18 Mas o que sai da boca procede do 

coração; e é isso o que contamina o homem. 19 Porque do coração procedem os maus pensamentos, 

homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. 20 São estas as coisas que 

contaminam o homem; mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. 

 

TRÊS FATOS NOS PARECEM IMPORTANTES PARA SEREM MEDITADOS POR 

QUEM BUSCA MAIS CONHECIMENTO SOBRE A BÍBLIA, OS QUAIS SÃO: 

                                                                                                                                                                         
 MARCOS 10:26,27 E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? 27 Jesus, porém, olhando 

para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. 

 

 MATEUS 19:25,26 Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá pois salvar-se? 26 E Jesus, 

olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 
 
37 TIPOS E FIGURAS SÃO coisas ou pessoas ou eventos os quais de alguma forma apontam para a profecia. Em especial 

para Jesus ou seu ministério. Exemplos: Cordeiro de Deus é um tipo de Jesus; Pão ou água da Vida símbolos de Jesus; 

Caminho para o céu outro tipo de Jesus, templo, páscoa etc. 
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 O primeiro fato para meditarmos é a necessidade de humildade e busca constante. 

Devemos orar e estudar para obtermos a instrução divina, e devemos orar para evitar que 

nos envaideçamos com o conhecimento. Além disso, necessitamos até saber o que, quando, se é 

para transmitir e como transmitir, ou não, tal conhecimento.38 A própria palavra nos dar 

indicativos disso. Veja as passagens a seguir:  
 

o I CORÍNTIOS 8:2 “...se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe 

como convém saber.” ;  
 

O TERMO, acima, “CUIDA SABER” significa imaginar 
que conhece a palavra. É sinônimo de ahar que tem 
conhecimento das escrituras sagradas. É pensar que está 
plenamente esclarecido de algum conteúdo bíblico.  
 

 Esse versículo nos informa, em resusmo, que: “NAO SABEMOS 
NADA”. 39 O CONHECIMENTO DA PALAVRA COMO CONVÉM É 
SABER QUE: NADA SABEMOS. Colocando isso numa interrogação: Como 
poderia a mente limitada, do homem, conter o conhecimento pleno e ilimitado de 
Deus? Somos pó desta terra. Assim, nisso, e em tudo nos convém à humildade, a 
discrição e a modestia. Pois a condição de todo homem é: somos um pouquinho 
mais que nada. E, esse pouquinho, ainda é fruto da grande misericórdia de Deus.  

 
Colocando-nos na condição de nada sabermos estaremos sempre BUSCANDO 

conhecer. Não há lugar para arrogância, nem para ACHAR que sabe. Dessa forma se 
por ventura estamos equivocados em alguma coisa estaremos prontos para 
APRENDER O CERTO.  
 

Aqueles que “acham que sabe”, caso estejam errados, não há espaço, no 
coração deles, para a verdade. Com isso permaneceram no erro. Permaneceram no 
seu próprio “ACHÔMETRO”. O apóstolo Tiago disse que “todos” tropeçam em muitas 
coisas.40 Assim, nos convém, sempre, reavaliarmos tudo para descobrirmos onde estão 
os nossos possíveis tropeços. 

                                                 
38 PROVERBIOS 17:27,28 O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento 

é de precioso espírito. 28 Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio; e o que cerra os seus lábios é tido 

por entendido. 
 

39 Resumido um sonho: Conheço um servo que diz ter tido um sonho no qual um anjo lhe apareceu e 

perguntou o significado de uma palavra da bíblia. Aquele servo pensou, pensou, se esforçou, usou tudo 

que achava que sabia e por fim disse: “não sei o que quer dizer esse nome”. Então, o anjo, de forma 

enfática, lhe disse e repetiu: “você não sabe de nada não, viu?”, “você não sabe de nada não, 

viu?” .  
 

40 TIAGO 3:2 Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso para também 

refrear todo o corpo. 
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Os servos sabem que Deus fala, até, através de “MULA”, para poder livra os 

seus “profetas” da morte - como ocorreu no caso de Balaão.41 Também sabemos que 
Deus revela e usa mais os “pequenos” 42 do que os “grandes”. Por isso, o importante 
mesmo não é o “vaso”, seja qual for o tamanho. A gloria e os méritos são de Deus, que 
usa esse, ou aquele “vaso” eleito segundo o seu querer para essa ou aquela função no 
corpo.  

 

Deixemos os pobres e necessitados e retornemos à busca do 

conhecimento... 
 

DANIEL OBTERVE conhecimento dos segredos de Deus por que “aplicaste” a 

humilhar e “aplicaste” a compreender a palavra de Deus. Conforme dito a seguir: 

 

o DANIEL 10:12 Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia 

em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o 

teu Deus, são ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas 

palavras. 
 

“Aplicar” é dedicar com aferro, é buscar com determinação e interesse... 

Isso nos fala de uma busca incessante, firme, por ter conhecimento e também 

por ser humilde diante de Deus. Esse foi o caminho trilhado por Daniel, para 

obter o conhecimento da palavra de Deus: Humildade e busca aplicada. 
 

Assim, se alguém está lendo para alcançar o que está além da letra, essa pessoa precisa 

ser reduzida a nada. Isso pode “doer e muito”. VEJA O CASO DOS APOSTOLOS. AS 

REVELAÇÕES ERAM ABUNDANTES, PORÉM, ELES VIVIAM RECEBENDO 

“AÇOITES”, CHICOTADAS, “REJEIÇÕES”, “PEDRADAS” E OUTRAS 

PERSERGUIÇÕES. DEVEMOS ESTAR PREPARADOS PARA ISSO, QUANDO 

BUSCAMOS AS MARAVILHOSAS REVELAÇÕES DO SENHOR. 
 

                                                 
41 NÚMEROS 22:28,33 Então o SENHOR abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste 

estas três vezes ? 29 E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim; quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque 

agora te mataria. 33 Porém a jumenta me viu, e já três vezes se desviou de diante de mim; se ela não se desviasse de diante 

de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. 

 

42 DEUS REVELA SUA VONTADE AOS PEQUENOS. 

  

 MATEUS 11:25 Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas 

aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. 

 

 LUCAS 10:21 Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que 

escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas; assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. 

 

 I CORÍNTIOS 1:19 Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios, E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 
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 Segundo fato para meditarmos é a necessidade de total dependência do Senhor. O 
conhecimento da palavra, além da letra, vem do Senhor. Ele é quem nos abrir “os 
olhos” da fé.  

 
Qualquer “revelação?” da letra sem a operação do Espírito Santo é LETRA. 

Conhecimento sem o Espírito Santo é fruto da razão, portanto, letra morta, sem vida.  
 
Portanto vamos à fonte. Vamos a Jesus. O Espírito Santo foi enviado também para 

nos ensinar. Exercitemos o nosso sacerdócio43 diante do Senhor. Se nos formos, 
somente, a outras pessoas, poderemos está no erro, mesmo querendo acertar. Pode 
ocorrer de tais pessoas estarem com os olhos vendados ao Verdadeiro Caminho, OU, a 
particularidades do mesmo.  

 
NÃO ESTAMOS DIZENDO QUE TODOS SÁO Falsos doutores. Estamos alertando 

sintonizados com a bíblia. 44 Ela nos informa QUE EXISTEM “CEGOS” na posição de 
GUIAS e INSTRUTORES do que não entendem. O resultado disso é cair no ABISMO.45 

 
Veja na bíblia que o conhecimento, além da letra, vem do Senhor e não da razão 

humana. O genuíno evangelho vem de Jesus. Embora, Ele possa, às vezes, utilizar-se 
de homens, (ou de mulas), para nos falar: 

  

o JOÃO 7:15 E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe esse letras, não as 

tendo aprendido?  
 

Não aprendeu por ensino de homens. Deus lhes deu conhecimento das escrituras. 

 

o LUCAS 24:45 Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as 

Escrituras.  
 

Jesus operou na mente daqueles homens para entenderem a letra. 

 

                                                 
43 UM SACERDOTE “DE DEUS” TEM LIVRE ACESSO AO SENHOR. OS CRENTES EM JESUS SÃO 

SACERDOTES, SEGUNDO A ORDEM ou linhagem DE JESUS CRISTO. 

 I PEDRO 2:5 Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer 

sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.  

 

 I PEDRO 2:9 Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as 

virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 

 

 APOCALIPSE 1:6 E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai; a ele glória e poder para todo o sempre.  

 
44 SEGUNDO A BÍBLIA Existem falsos MESTRES E DOUTORES. 

 

 II PEDRO 2:1 E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que 

introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina 

perdição. 

 

 JUDAS 1:2 Misericórdia, e paz, e amor vos sejam multiplicados. Contra os falsos mestres 

 

 
45 MATEUS 15:14 Deixai-os; são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. 
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o LUCAS 24:27 E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que 

dele se achava em todas as Escrituras.  
 

Jesus operou na mente daqueles homens para entenderem a letra. 
 
 

o  LUCAS 24:32 E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, 

pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras?  

 
As escrituras estavam fechadas. Jesus operou na mente daqueles homens para entenderem a letra. 

 

o GALATAS 1:11,12 Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi 

anunciado não é segundo os homens. 12 Porque não o recebi, nem aprendi 

de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 
 

 Terceiro fato importante para meditarmos: é sempre mais fácil desistir do 
que continuar. Assim, não podemos desanimar. Devemos insistir em estudar a 
palavra de Deus. Haverá muitos frutos para gloria de Deus. Quanto a nós, seremos 
corrigidos, instruídos, consolados e protegidos das falsas doutrinas, ao conhecermos 
a revelação da bíblia, muito além da letra.  

 

FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CONSOLAÇÃO, ENSINO, ESPERANÇA, 

SUSTENTO, ETC: 

 

o ROMANOS 15:4 Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi 

escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras 

tenhamos esperança. 

 

o II TIMÓTEO 3:!6 Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para 

ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 
 

O Senhor certamente estará com seus olhos voltados para nós, a partir do momento em 
que buscamos o conhecimento. Vejamos o exemplo disso na vida do profeta Daniel. Deus fará o 
mesmo com nós: 

 

o DANIEL 9:23 No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para to 

declarar, ... Considera, pois, a palavra, e entende a visão.  

 

o DANIEL 10:12 Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que 

aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, 

são ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras. 

 
Entendendo melhor a tipificação ampliaremos o conhecimento do conteúdo PROFÉTICO 

da bíblia. Poderemos discernir, mais facilmente, se algum ensino, que está sendo apresentado, 
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vem de DEUS, ou se é originário da mente racional do homem, ou, até mesmo, do adversário.46 
Também nos será facilitado o discernimento de dons espirituais, os quais, com mais frequência, 
aparecem figurados e tipificados. 

 

Um entendimento da bíblia apenas por interpretação racional, 
gramatical, do que está escrito, é um dos fatores determinantes para 
tantas RELIGIÕES apostatas, SEITAS, DOUTRINAS heréticas e CRENDICES para 
todos os gostos. Isso se deve, principalmente, pelo uso de um tipo 
bíblico, que é algo material, e simbólico, no lugar daquilo que ele 
representa que é algo espiritual. Quando ocorre a troca do espiritual 
pelo tipo material restará à materialização da fé, e, consequentemente, 
ocorrerá uma saída, imediata, do projeto eterno, de Deus, para um 
projeto temporal, religioso e humano.  

 
Algumas vezes a percepção dessas confusões é fácil, noutras nem 

tanto. Fácil ou difícil é certo que, com frequência, encontramos essas 
inversões de valores espirituais por coisas materiais.  

 
Buscando um discernimento espiritual das coisas espirituais, POR 

ORIENTAÇÃO DO SENHOR, é que entramos com esse trabalho sobre a 
tipificação. Esse estudo pode nos auxiliar no combate aos erros de 
discernimento da bíblia, e de dons espirituais, quer sejam intencionais, 
quer sejam fruto de equívocos. 

 

VEJAMOS um pouco mais por que é necessário um 
discernimento espiritual da bíblia para não sermos 
confundidos: 
 
 A letra diz que Jesus é a água que devemos beber. Também, diz que 

devemos beber o seu sangue, comer a sua carne. Jesus conclui dizendo 
que “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna.” 
Perguntamos é literal? Resposta: Não. Ninguém pega um pedaço da carne 
de Jesus para comer, nem uma taça de sangue de Jesus, ou um copo 
d’água de Jesus para beber.  

 
 Está escrito que Jesus é o caminho. Está escrito: “Eu sou o 

caminho,..., ninguém vem ao Pai senão por mim”... (DISSE ELE). 
Perguntamos é tal qual está escrito? Ou seja, um caminho é para 
andar. Por que está escrito que Ele é o caminho podemos, andar, pisar 
em Jesus, para podermos ir ao céu. EVIDENTE QUE NÃO. 

 
 JESUS pegou o pão partiu e disse: “este é o meu corpo”. Pegou o vinho 

e disse: “este é o meu sangue”. CASO os fatos do reino celestial 
sempre FOSSEM LITERAIS, Ele teria se apossado de um instrumento 
cortante, teria retirado um pedaço de seu corpo, um pouco de seu 
sangue, e doado para cada um de seus discípulos. CONCORDA? Para os 

                                                 

46 I TIMÓTEO 4:1 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, 

dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. 
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presentes naquela última páscoa, Jesus de corpo presente, até poderia 
ocorrer. Agora, e hoje, como poderíamos comer da carne e beber do 
sangue de Jesus – “para termos parte com Ele” - se fosse, 
literalmente, carne e sangue biológico de Jesus? Não teria como fazer 
isso. Certo? Desta impossibilidade material resulta a necessidade de 
vivermos esta orientação do Senhor, através de uma TIPIFICAÇÃO – o 
pão e o vinho, em memória Dele.47  

 
Na última páscoa estavam presente, o tipo e o tipificado, o 

simbólico e o verdadeiro. Os apóstolos e Jesus estavam vivendo uma 
tipologia profética: O ritual da páscoa, a respeito do sacrifício Dele 
JESUS, o qual ocorreria em breve, isso por que a páscoa verdadeira é 
Jesus conforme: 

 
 I CORÍNTIOS 5:7 Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim 

como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós.  

 

A páscoa, simbolismo da verdadeira, era o ritual que eles 
estavam fazendo com aquela “ceia”, em memória da saída do Egito.48 

 
A CEIA É UM TIPO PROFÉTICO QUE, AINDA, PODEMOS e devemos VIVER, por 

orientação do Senhor. Devemos fazer isso em memória Dele, através dos 
tipos simbólicos: pão e vinho. Isso fala de muitas coisas entre elas 
citaremos algumas:  
 
 A morte e a ressureição de Jesus. Ele morreu e ressurgiu, e nós 

também passaremos por isso – uma profecia a se cumprir na vida da 

igreja;  

 O corpo e o sangue que foi repartido aos servos para nos dar a 

função do seu corpo e a vida do seu sangue, seu Espirito Santo – uma 

profecia a se cumprir na vida da igreja. Isso é a chave, o mistério 

revelado e entregue à igreja de Jesus;  

                                                 
47 A TIPIFICAÇÃO DA CEIA. A PASCOA E SIMBOLO DO SACRIFICIO DE JESUS. 
  

 LUCAS 22:19 E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós 

é dado; fazei isto em memória de mim. 

 

 I CORÍNTIOS 11:24 E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; 

fazei isto em memória de mim. 

 
48 ÊXODO 12:11,21,27 Assim pois o comereis: Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão; e o comereis 

apressadamente; esta é a páscoa do SENHOR. 21 Chamou pois Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Escolhei e tomai vós 

cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a páscoa. 27 Então direis: Este é o sacrifício da páscoa ao SENHOR, que passou as 

casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas ... 
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 Jesus morreu fisicamente e ressurgiria espiritualmente dentro dos 

servos através do Espírito Santo, o vinho – uma profecia a se 

cumprir na vida da igreja; 

 O corpo e o sangue de Jesus foram distribuídos entres os servos, 

(até Judas) recebeu uma parte. Para encontrar o corpo e o sangue de 

Jesus era necessário encontrar os discípulos – uma profecia a 

respeito da igreja corpo de Cristo. 

  
Devemos viver a ceia material por determinação do Senhor, mas NÃO 

PODEMOS nos esquecer da necessidade de vivermos isso espiritualmente, da 
seguinte forma: Alimentando-nos da palavra – o PÃO, e enchendo-nos do 
Espírito Santo – o VINHO. Esse é hoje o verdadeiro significado, 
espiritual, ALÉM DO TIPO material e simbólico – pão e vinho literal. 
Isto também é determinação do Senhor: O nascer da água – a palavra de 
Deus, que é o pão para os servos, e o nascer do Espírito Santo – o 
batismo com o Espírito Santo, que é o vinho para os servos. A celebração 
da ceia é a profecia, enquanto o ALIMENTAR DA PALAVRA, (o pão), e o 
BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO, (o vinho), É O CUMPRIMENTO, é a 
concretização, DA PROFECIA NA VIDA DOS SERVOS. Quando estamos vivendo, 
pelo Espírito Santo, no corpo estamos vivendo a profecia da igreja corpo 
de Cristo. Quanto à profecia da ressureição, ela se cumprirá, quando 
Jesus vier arrebatar a sua igreja, o seu corpo. A igreja corpo de Cristo 
é aquela que recebeu, não só a sua palavra, mas também, o seu Espírito 
Santo. O sangue de Jesus e quem dá vida. Ele é o selo da redenção dito 
por Paulo. Esse Espírito de vida é o azeite e o fogo nas candeias para 
podermos ser identificados pelo Noivo quando Ele voltar para nos levar 
para o céu. 

 
DEIXEMOS O TIPO-PROFÉTICO-CEIA... 
 
Há, entretanto, outros tipos que já passaram, já cumpriram o seu 

tempo de “sombras de bens futuros”, como é o caso do sábado, e de muitos 
outros rituais da lei mosaica. Isso por que o FUTURO profetizado, por 
aquelas sombras de bens futuros, já chegou. O futuro virou presente e 
está cumprida a profecia dada por aquele tipo figurativo. 

  
Os EXEMPLOS DE TIPIFICAÇÃO, OU FIGURAÇÃO, citados anteriormente, 

não são fatos isolados. Toda a bíblia é repleta de “sombras de bens 
futuros” e, principalmente, por isso, precisa ser discernida 
espiritualmente e não racionalmente. 

 
 O Senhor usa da tipificação não para materializar o que é 

espiritual, mas para nos fazer compreender aquilo que é do seu reino 
eterno. Entretanto, o homem, desavisado, pega os tipos “ao pé da letra” 
e com isso não consegue alcançar o que está além dela. Não consegue sair 
das sombras e figuras de coisas que haviam de vir. Sendo que, em muitos 
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casos, o futuro e a coisa profetizada já chegaram, entretanto, as 
pessoas continuam no passado esperando o que já aconteceu. Um exemplo 
clássico disso é o Sábado. Jesus é o Sábado, Ele já esta conosco para 
toda a eternidade. Quem guarda, no tempo atual, o sábado cronológico 
está, como que, profetizando algo que viria, sendo que Ele, (Jesus), já 
veio. 
 
A seguir, mais alguns exemplos de inversões e MATERIALIZAÇÕES: 
 

 O corpo de Cristo é sua igreja. Aquela que tem o sangue de Cristo 
– o seu Espírito Santo. PELA RAZÃO, VIRA uma hóstia, algo 
MATERIAL, feito de trigo e um gole de suco de uva. Pregam que 
essa hóstia e o vinho, de fato, são o corpo e o sangue de Jesus. 
Isso, segundo acham, se transformou, se “transubstanciou?” no 
corpo e sangue biológico de Jesus.  

 
A bíblia fala que devemos lavar as veste no sangue do 

cordeiro.49 Se fosse literal, como seria isso? Teríamos que 
“transubstanciar” bilhões de litros de vinho em sangue de Jesus 
para lavar as vestes de todos os crentes? Ou teríamos que 
sacrificar milhões de cordeiros, (animais), para lavar nossas 
vestes? Resposta: Não. Nem uma nem outra coisa ocorre. Não há de 
fato nenhuma mudança de uma substância em outra. O vinho não vira 
o sangue biológico de Jesus. Aqui, e na ceia, se trata de mais 
uma tipificação e figuração. Isso é importante, no entanto, é 
apenas um simbolismo a apontar para o verdadeiro sangue do 
cordeiro de Deus, o sangue de Jesus – o Espírito Santo. O Senhor 
está tipificando a importância do ESPÍRITO SANTO, de Jesus, no 
processo de salvação do homem. O Espírito Santo na bíblia aparece 
como vinho, sangue, óleo, azeite, etc. O Espírito Santo, que é o 
sangue de Jesus, é quem lava, santifica, justifica, nos da vida, 
etc. O Espírito Santo opera por dentro do servo de Jesus, dando e 
mantendo a vida espiritual dos mesmos.  

 
 Novamente o sábado, desculpe mas é necessário. O sábado é Jesus. 

Ele é o nosso descanso eterno. PELA RAZÃO, VIRA o sábado 
cronológico, temporal e terreno. Os que vivem o sábado 
cronológico permanecem no Velho Testamento, vivendo as figuras. 
Não alcançaram a profecia contida no tipo-sábado. Permanecem 
aquém do véu, separados de Deus. Ainda estão na lei de Moises, a 
qual, também, é um tipo da lei perfeita: JESUS. Assim, permanecem 
cansados e sobrecarregados aquém do verdadeiro descanso. O 
sabatismo hoje mantém o homem aquém do Senhor do descanso, o 
Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro descanso para o homem;  

 

                                                 
49 APOCALIPSE 7:14 E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e 

lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. 
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 O porco é tipo do homem que vive no mundo, na lama do pecado.50 
PELA RAZÃO, VIRA o suíno literalmente. Os servos não devem se 
alimentar com as práticas pecaminosas dos homens que vivem no 
pecado. É disso que a palavra está falando. Entretanto, ALGUNS 
CRENTES deixam de comer carne suína achando que estão cumprindo a 
palavra de Deus, com esta abstenção alimentar. Eles ficam no 
figurativo, não alcançaram o que Deus quis dizer com o tipo: 
“animal impuro”.51  

 
Jesus disse que estas inversões anulavam a palavra de Deus.52 

Os animais impuros falam de pessoas e de seus comportamentos 
pecaminosos. Para os Judeus, no período da lei mosaica, era 
necessária esta abstinência, hoje de forma alguma.53  

 
O pior é que ao tentar obedecer através de um tipo material, 

(animal-impuro), eles acabam por desobedecer a uma ordem 

espiritual direta do Senhor que diz: “ATOS 10:11-15 E viu o céu aberto, e que 

                                                 
50 A LAMA É TIPO DO PECADO, OU DO MUNDO SOB O GOVERNO DO ADVERSÁRIO. 

 
 II PEDRO 2:20-22 Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador 

Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se lhes o último estado pior do que o primeiro.21 Porque melhor 

lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado; 22 

Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao 

lamaçal. 
 

 MATEUS 7:6 Não dê aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com 

os pés e, voltando-se, vos despedacem. 

 
51 JESUS DECLARA QUE TODOS OS ALIMENTOS SÃO PUROS. 

 MATEUS 15:11 O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina 

o homem. 

 

 MARCOS 7: 15-19 Nada há, fora do homem, que, entrando nele, o possa contaminar; mas o que sai dele isso é que 

contamina o homem. 18 E ele disse-lhes: Assim também vós estais sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de 

fora entra no homem não o pode contaminar, 19 Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, 

ficando puras todas as comidas? 
 
52 MARCOS 7:13-15 Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis 

semelhantes a estas. 14 E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós, todos, e compreendei. 15 Nada há, fora do homem, 

que, entrando nele, o possa contaminar; mas o que sai dele isso é que contamina o homem. 

 
53 ANIMAIS IMUNDOS É UM TIPO BÍBLICO QUE FALA DE HOMENS NÃO PURIFICADOS. 

  
 ATOS 10:11-15 E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para 

a terra. 12 No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. 13 E foi-lhe dirigida uma 

voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. 14 Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma 

comum e imunda. 15 E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. 

 

 ATOS 10:28  E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a 

estrangeiros; mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. 
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descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra. 12 

No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. 13 E foi-

lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. 14 Mas Pedro disse: De modo nenhum, 

Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. 15 E segunda vez lhe 

disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou.” 

 
Assim, os que não comem carne de porco, 54 por acha-la impura 

e, contrária à orientação bíblica, estão desobedecendo à palavra 

                                                 
54 O porco é um exemplo de animal impuro. Existem muitos outros animais impuros, segundo a ótica da lei mosaica. Todos 

eles apresentam informações comportamentais. Esses tipos de comportamento, de impurezas devem ser evitados pelos 

servos. Ou seja você pode comer carne de porco, mas não pode ter o comportamento de um porco, não pode viver na 

lama do pecado que envolve o mundo.  

 

UM POUCO MAIS SOBRE O COMPORTAMENTO DE PORCO: 

 

QUANTO AO ANDAR DO HOMEM COM COMPORTAMENTO DE PORCO. (Tem unhas fendidas. As marcas 

de seu andar são rastros de animal limpo). 

 

 O porco, ao contrário do camelo, não remói o pão que come, mas TEM UNHAS FENDIDAS. Isso FALA DE UM 

ANDAR CORETO. ENTRETANTO, NÃO POR CAUSA DA PALAVRA DE DEUS. AGE com correção por educação, 

por ensinos religiosos diversos DA PALAVRA DE DEUS – a BÍBLIA. Por causa disso permanece vivendo na LAMA. NÃO 

FOI LAVADO PELA PALAVRA DO SENHOR. VEJAMOS ISSO EM: EFÉSIOS 5:26 Para a santificar, 

purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. (mais detalhes Tito 3:5 e JOÃO 15:3) . 

 

O PROBLEMA DO HOMEM-PORCO É QUE ELE NÃO SE PAUTA PELA PALAVRA DE DEUS, NÃO 

SEGUE O CAMINHO-JESUS, PODE ATÉ APRESENTAR BOAS ATITUDES E OBRAS, TIPO DE ALGUÉM LIMPO, 

TODAVIA, NÃO POR CAUSA DA PALAVRA DE DEUS. O porco é um tipo mais apropriado ao homem incrédulo.  

 

QUANTO AO ALIMENTAR E MEDITAR (REMOER) a palavra da vida. (Ele NÃO remoí). 

 

Entretanto, é possível existir um “crente” porcalhão... Um crente que vive se enlameando no pecado. É possível 

achar um crente com carne-de-porco em suas atitudes. O problema aqui é o fato dele não meditar, não remoer a PALAVRA 

viva. Por não ter profundidade na palavra sempre é levado por novidades doutrinárias. Também pode ocorre de não vive a 

palavra com profundidade porque ele SÓ CONHECE A LETRA, ou CONHECE POUCO, POIS O APROFUNDAR NA 

ALIMENTAÇÃO espiritual, SOMENTE, VEM PELO MEDITAR CONTINUO. Esse remoer, esse meditar, contínuo, O 

CRENTE-COM-ATITUDE-DE-PORCO NÃO FAZ. ELE NÃO MEDITA NA PALAVRA DE DIA E DE NOITE. Assim, 

ESTÁ ASSENTADO NAS RODAS DOS ESCARNECEDORES, ESTÁ NA LAMA como vive os porcos, (os homens 

incrédulos)... (leiamos ainda : SALMOS 1:1, II PEDRO 3:3). 

 

UM POUCO SOBRE O COMPORTAMENTO DE CAMELO: 

 

QUANTO AO ALIMENTAR E MEDITAR (REMOER) a palavra da vida. (Ele remoí o que come). 

 

Você pode comer carne de camelo, entretanto, não deve ter comportamento de camelo. Um camelo bebe 

água com pouca frequência e em grande quantidade. A água para os servos é a palavra. Nós não podemos deixar de beber da 

água da vida diariamente. Há crentes que só vão a “fonte” aos domingos, as quartas, uma vez por mês, no natal, etc. O 

CRENTE CAMELO ÀS VEZES ASSENTA PARA LER A BÍBLIA DE UMA VEZ SÓ, faz maratonas de leitura 

anualmente,... ISSO É MUITA ÁGUA de uma só vez. Isso NÃO IRÁ FAZER O EFEITO NECESSÁRIO À VIDA DO 

CRENTE. 
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do Senhor, ao invés de obedecerem. Isso ocorre por que não 
entenderam o significado do tipo “animais-impuros”, conforme 
prescrito em Atos 10:11-15.  

 
A desobediência, o erro, e até, a idolatria ocorrerá quando 

substituímos o espiritual pelo tipo material representante do 
mesmo.  

 

 Deus criará um novo céu e a nova terra, a qual durará para sempre. PELA RAZÃO, 

VIRAM um paraíso na terra atual. Terra que a bíblia diz que é passageira e que será 

extinta pelo fogo;55 

                                                                                                                                                                         
 
Temos que ler a palavra e meditar nela diariamente. Temos que ir aos cultos todos os 

dias. Temos que meditar na palavra de dia e de noite. Aquém de uma busca pela água da vida 
diariamente e uma atitude de camelo.  

 
Outra atitude de camelo: Um camelo só ajoelha no momento em que é forçado pelo seu 

condutor ou por uma tempestade. Um crente não deve se ajoelhar, (“orar”), somente no 
momento das “tempestades da vida”, ou quando seus lideres e condutores impõem isso. Nós 
DEVEMOS ORARA SEM CESSAR, independentemente de estarmos passando por lutas ou de alguém nos 
impor o dever de orar por algum motivo especial. Um crente que não ora é um crente com 
atitude, com um andar de camelo. O pior é quando não se “ajoelha”, não “ora” de jeito 
algum. Chamaríamos isso de uma atitude de CAMELO “VELHO”, onde os joelhos não dobram 
mais... 

 
QUANTO AO ANDAR DO CAMELO. (Ele não tem unhas fendidas). As marcas do seu andar são marcas 
de animal sujo.  

 
 O camelo, ao contrário do porco, não tem unhas fendidas. ISSO NOS FALA DE UMA ADAR 

SEGUNDO O MUNDO. UM ANDAR MUNDANO.  
 
O camelo remoí o alimento que ingere, isso é um comportamento bom. Todavia ele não 

tem unhas fendidas. Isso fala do crente que medita na palavra mas não vive o que a palavra 
manda. (ex. mente, não paga o que deve, duas faces, dois comportamentos - um na igreja 
,outro no mundo, engana, brigão, turrão, fofoqueiro, não sabe perdoar, sem afeto natural, 
profano, irreconciliáveis, invejosos, MAIS AMANTES DE SI DO QUE DE DEUS – às vezes pode até 
dizer que ama mas suas atitudes negam isso. Mais detalhes em: II TIMÓTEO 3:1-4). O CRENTE-
CAMELO CONHECE POUCO A BÍBLIA, MAS CONHECE. ELE BEBE POUCO A ÁGUA DA VIDA, MAS REMOÍ O 
POUCO QUE LÈ OU OUVE. ENTRETANTO, O PROBLEMA É NÃO VIVER O POUCO QUE SABE. POR ISSO DEIXA 
RASTROS DE ANIMAL IMPURO POR ONDE PASSA. A água da vida é pouca no seu andar, não é o 
suficiente para transforma-lo e limpa-lo completamente do VELHO HOMEM. 
 
O VIVER E ANDAR DESEJADO PELO SENHOR PARA SEUS SERVOS. 

 
Os animais limpos tinham não só a aparência de limpos mas vivia, e andavam, 

demonstrando este estado de limpeza. Assim deve andar o crente: Meditando na palavra de 
DEUS, remoendo-a, continuamente, para entender e VIVE-LA POR ONDE QUER QUE ANDE. 

 
Não se trata de saber para cobrar ou pregar para os outros. Devemos SABER PARA 

PODERMOS VIVER A PALAVRA DE DEUS. O Ensinar vem mais PELO EXEMPLO DE VIDA DO QUE POR 
PALAVRAS TEÓRICAS e NÃO VIVIDAS, como faziam os fariseus no tempo de Jesus. 
 
55 SOBRE O NOVO CEU E A NOVA TERRA 
 

 APOCALIPSE 21:1 .... Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,...  
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 A bíblia diz que o inferno é um lugar de tormento eterno, com 

fogo e outros castigos. PELA RAZÃO, VIRA purgatório, ou para 
outros, a sepultura, ou até mesmo achar e ensinar que o inferno 
não existe, seria uma invenção humana;56 

 
 A boa obra de Deus é crer em Jesus, o enviado por Deus.57 PELA 

RAZÃO, VIRA as boas obras dos homens. Obras estas que, segundo a 
própria bíblia, são trapos de imundície; 58 

 
 O batismo com o Espírito Santo é o nascer do Espírito. PELA 

RAZÃO, VIRA o batismo nas águas em nome do Pai do Filho e DO 
ESPÍRITO SANTO. Diz isso pelo simples fato do Espírito Santo ser 
citado no momento em que uma pessoa é batizada nas águas, ato 
feito por homens. Entretanto, o Batismo como o Espírito Santo é 

                                                                                                                                                                         
 

 II Pedro 3:10 ... Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão e a terra, e as obras que 

nela há, se queimarão. 

 

 II Pedro 3:12 .... Os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão?  

 

  ISAIAS 65 17 Porque, eis que eu crio novos céus e nova terra. 

 
56 SOBRE O INFERNO: 

 

 APOCALIPSE 21:8 Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. 8 Mas, quanto aos 

tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os 

mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte. 

  

 APOCALIPSE 14:9-11 E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e 

receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no 

cálice da sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre.... E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e 

não têm repouso nem de dia nem de...  

. 

 II TESSALONICENSES 1:9 E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu 

com os anjos do seu poder, Como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não 

obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo; Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face 

do Senhor e a glória do seu poder, 

 

 MATEUS 25:41 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo 

eterno, preparado para o diabo e seus anjos; 

 

 Marcos 9:44 Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga... 

 

 

57 JOÃO 6:29 Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou. 
 

58 ISAÍAS 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia; e todos nós 

murchamos como a folha, e as nossas iniqüidades como um vento nos arrebatam. 
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feito por Jesus.59 Isto pode ocorrer em qualquer momento da vida 
do crente, não necessariamente no momento da descida às águas.  

 
Caso o batismo “com o Espírito Santo” fosse apenas por citá-

lo durante o batismo nas águas, teríamos, também, batismo “com o 
Pai” e batismo “com o Filho”, POR QUE ELES TAMBÉM SÃO CITADOS NO 
MEMENTO DO BATISMO NAS ÁGUAS. Não há nenhuma fundamentação 
bíblia, válida, para esses tipos de batismos. Também não há 
fundamento bíblico para o batismo como o Espírito Santo só ocorre 
junto com o batismo nas águas, apenas por homens citá-lo no ato 
batismal. Também não há fundamento bíblico para o batismo com o 
Espírito Santo ser feito por outra pessoa diferente de Jesus. Por 
exemplo: Maria... 

 
 O Batismo com o Espírito Santo é obrigatório no processo de 

salvação. Ele é o nascer do Espírito.60 PELA RAZÃO, VIRA 
obrigatoriedade de batismo nas águas para ser salvo, ou 
obrigatoriedade de ser batizado nas águas para poder reter o 
Espírito Santo.  
 

Por erro, fruto da racionalidade, o batismo material, nas 
águas, toma o lugar do batismo espiritual, (com o E.S). Com essa 
inversão surgiu à falsa doutrina a dizer que: “o cristão se faz 
pelo batismo nas águas”. Todavia, o batismo nas águas é somente 
uma tipificação, a qual aponta para a morte, sepultamento, 61 e 
ressurreição, de Jesus. Também aponta para uma nova criatura 
nascida da palavra de Deus que é água, portanto, é um 
simbolismo.62 Se a pessoa batizada não mudou de vida, se a pessoa 
que desceu às águas, não está vivendo por fé, não é um crente, de 
nada adiantou ter feito esse simbolismo, em sua vida. 63  

 

                                                 
59 MATEUS 3:11 E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento; mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que 

eu; cujas alparcas não sou digno de levar; ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. 

 
60 JOÃO 3:4-6 Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, 

e nascer? 5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no 

reino de Deus. 6 O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.  

 
61 COLOSSENSES 2:12 Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre 

os mortos. 
 

62 OBRIGATORIEDADE DE NASCER DAS AGUAS E DO ESPIRITO SANTO. 

 

 JOÃO 3:4,5 Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de 

sua mãe, e nascer? 5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não 

pode entrar no reino de Deus.  

 

63 GÁLATAS 6:15 Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser 

uma nova criatura.  
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 Disse Jesus: Quem não nascer das águas e do Espírito não 
pode ver o reino de Deus. Isso quer dizer que o cristão 
verdadeiro é: uma nova criatura segundo a palavra de Deus, (a 
água espiritual, não racional), e também, é batizada com o 
Espírito Santo, (batismo espiritual feito por Jesus).  

 

VERSÍCULOS: 

 

 JOÃO 3:3,5 Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele 

que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 5 Jesus respondeu: Na 

verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, 

não pode entrar no reino de Deus. 

 
O nascer da água não é o batismo nas águas. Muito embora, o 
batismo nas águas profetize, simbolize o novo nascimento. Nascer 
da água fala do ser uma nova criatura segundo a palavra de Deus 
que é água, é simbolizada pela água. 

 
O batismo nas águas é “uma semelhança”, “um tipo profético”, 
uma “ordenança” que tem significado espiritual e profético. O 
Senhor mandou fazer esse simbolismo. Entretanto, é preciso 
saber que o batismo nas águas não salva. Ele é um testemunho 
material que profetiza a morte e ressurreição do crente À 
SEMELHANÇA DO QUE OCORREU COM JESUS, bem como profetiza o fim 
da velha vida de pecado e a nova pessoa nascida da palavra de 
Deus.  

 
VERSÍCULOS explicando o parágrafo acima:  
 

 ROMANOS 6:3-5 Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus 

Cristo fomos batizados na sua morte? 4 De sorte que fomos sepultados com 

ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os 

mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5 

Porque, se fomos plantados juntamente com ele na “semelhança” da sua morte, 

também o seremos na da sua ressurreição. 64 

 
“Semelhança - espiritual” é tipo profético, é simbolismos, é 
aparência de coisa espiritual em algo material... O batismo nas 
águas é o cumprimento de uma ordenança material que revela algo do 
reino espiritual na vida dos servos... 
 
O batismo nas aguas tipifica a morte e ressurreição dos servos a 
semelhança do que ocorreu com Jesus. Da mesma forma que Jesus morreu 
e ressuscitou o crente profetiza através do batismo nas águas que 
também irá ressurgir. 

                                                 
64 ROMANOS 6 contém muito mais informações sobre o paralelo entre o batismo nas águas e a morte do velho homem e a ressureição de 

cristo e a nossa. Leia o todo para melhor entender o simbolismo do batismo nas águas... 
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 ROMANOS 6:6-11 Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele 

crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao 

pecado. 7 Porque aquele que está morto está justificado do pecado. 8 Ora, se já 

morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos; 9 Sabendo que, tendo sido 

Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre; a morte não mais tem domínio sobre ele. 

10 Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado; mas, quanto a viver, vive 

para Deus. 11 Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o 

pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. 
 
Tipologicamente o batismo nas águas profetiza o fim do velho homem 
pecador, e o surgimento de um novo homem espiritual, nascido das 
águas – nascido da palavra de Deus, para uma nova vida, não mais 
sujeito a morte.  

 

 MARCOS 16:16 Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será 

condenado.  
 

Aqui, percebemos que o essencial é CRER. Se não crer será 
condenado. Temos que cumprir a ordenança do batismo, entretanto de 
nada adianta batizar se não crer. Por outro lado, se creu se 
praticou o essencial, o ato de crer, se não conseguiu cumprir essa 
ordenação mesmo assim será salvo. A palavra diz “todo que crer em 
Jesus será salva”. Ela em lugar nenhum diz que todo que for 
batizado será salvo.  
 
O Senhor Jesus mandou batizar nas águas, então vamos cumprir essa 
ordenança. Ela faz parte do processo de salvação. No entanto, por 
si só não salva ninguém. 
 
EIS O MOTIVO DE SER INÚTIL BATIZAR crianças, e também, QUEM NÃO 
Crê: Porque para batiza é NECESSARIO CRER. Se a pessoa é débil 
mental, ou criança, ou se não crer, não há porque batiza-lo.  
 
O batismo é para quem crer, porque ele não salva, nem substitui o 
ato de crê, não substitui o exercício do livre arbítrio. O batismo 
nas águas é para quem fez escolha voluntária, livre, da salvação 
através de Jesus. 
 

Continuemos como OS SIMBOLISMOS BÍBLICOS... 
 
AS FIGURAS alegóricas, ou TIPOS bíblicos, DEPENDEM DO CONTEXTO onde estão 

inseridos. Assim, eles PODEM IR DO BEM SUPREMO AO MAL EXTREMO. Portanto, 
é impossível dizer que qualquer tipo ou figura bíblica tem um 
significado único.65 Há um risco de alguém confundir um tipo ou contexto. Nesse 
caso estará chamando o bem de mal ou o mal de bem. Disso também resultam 
muitos ERROS DE ENTENDIMENTO DA BÍBLIA E ERROS DOUTRINÁRIOS.  

                                                 
65 Essa multiplicidade de significados válidos se aplica não só a tipos, mas, também, a versículos, parábolas, etc. 

Lembrando ainda que uma mesma palavra pode ter variados significados.  
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ALÉM DISSO, TANTO AS FIGURAS QUANTO A SIGNIFICAÇÃO DE DETERMINADA 

PASSAGEM DA BIBLIA PODE TER MULTIPLAS APLICAÇÕES. Podem ser usadas para fins 
diversos desde que não contradiga a própria bíblia. Em outras palavras UMA 
FIGURA OU PALAVRA pode ter variados significados, da mesma forma UMA PASSAGEM 
ou PARABOLA pode conter VARIADAS REVELAÇÕES e APLICAÇÕES. 

 

 A variação de significado também ocorre na linguagem humana, embora, às vezes não 
percebemos isso. 

 
Exemplificando: 
 
 A letra “a”, por exemplo, pode ser usada para compor palavras ou 

frases que nos são agradáveis. Veja isso: amor, amar, cantar, a vida, a 
mãe – são exemplos que diríamos do bem, bons. Eles nos transmitem coisas 
e sentimentos bons, ou informações boas. 

 
Agora, a mesma letra “a” pode nos transmitir algo ruim, 

desagradável. Vejamos isso em: a morte, a ferida, matar, malvada, 
maldade, maligno, maldição.  

 
 Consideremos agora não uma letra, mas uma palavra, e uma palavra 

que a princípio nos parece boa, por exemplo: “vida”.  
 
Ela sozinha, e sem um contexto, tem um significado bom. Concorda 

conosco?  
 
CONTEXTO BOM para palavra vida: 
 
o VIDA COM JESUS 
o Vida eterna; 
o Vida feliz; 
o Vida de alegria; 
o Vida bem vivida; 
o Vida de amor; 
o Vida prazerosa; 
o Vida para os frutos do Espírito Santo; 
o Vida com saúde.  
 
Como vemos aqui, o contexto, ou a adjetivação, não mudou o sentido 

agradável e inicial da palavra “vida”. No caso acima, a palavra vida 
continuou fornecendo um sentido bom. Uma tipificação com bom sentido.  

 
ENTRETANTO, veja o que ocorre com a informação disponibilizada pela 

palavra “vida” noutro contexto. 
 
CONTEXTO RUIM para a palavra vida: 
 
o VIDA SEM JESUS; 
o Vida no inferno; 
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o Vida infeliz; 
o Vida de tristeza; 
o Vida mal vivida; 
o Vida sem amor; 
o Vida sem alegria; 
o Vida para os frutos da carne, carnalidade; 
o Vida de enfermidade e doenças. 
 
O contexto MUDOU. O QUE INICIALMENTE ERA agradável no TERMO “VIDA” 

passa a significar algo ruim. Chega ao INVERSO do significado original da 
palavra “vida”.  

 
Vamos agora usar uma palavra que inicialmente é uma palavra com 

conteúdo ruim. Exemplo: “morte”. Ela é carregada de informação ruim. 
Concorda?  

 
Veja o que ocorre com a palavra morte num contexto bom: 
 
o Morte do ego; 
o Morte da inveja; 
o Morte da mentira; 
o Morte da violência; 
o Morte da enfermidade; 
o Morte para as guerras; 
o Morte para corrupção; 
o Morte para os frutos da carne; 
o Morte para o vírus da AIDS. 
 
Percebe que inverteu os valores? Percebeu que a palavra morte, a 

qual era inicialmente ruim, neste novo contexto, passou a ser algo bom? 
 
As palavras “a”, “vida” e “morte”, dos exemplos acima, poderiam ser 

um tipo ou figura bíblica qualquer, ou num dom espiritual. Se mudássemos 
o contexto mudaria o sentido da tipificação, por que para a bíblia, (e no 
reino espiritual em geral), esta interdependência entre figuras e 
contextos informativos, também existe. 

 
RELEMBRANDO: Um tipo bíblico pode variar de contexto mantendo o 

sentido bom ou ruim e com dois ou mais significados. COMPLICOU? Isso não 
é matemática. Não desanimemos com isso. Ok? Veremos que o Senhor ajuda, 
muitíssimo, aos que com persistência buscam compreender as “maneiras” que 
Ele fala. A seguir um pouco mais sobre as maneiras do falar do Todo-
poderoso. 
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8. COMO É O FALAR DE DEUS?  

As sagradas escrituras explicam que Deus fala de muitas “maneiras” 

a seu povo. Leiamos: 

 HEBREUS 1:1 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas 

maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. 
 

Afinal, o que significa a palavra “MANEIRA”?  

Resposta: Maneira é o modo particular de alguém fazer alguma coisa. 

É o método, ou o processo, de realizarmos algo. No caso em estudo, 

maneira é a forma como Deus se comunica com o homem. 

 

 Assim, concluímos que: DEUS TEM UMA FORMA, UM MÉTODO, UM JEITO, UMA 

LIGUAGEM PRÓPRIA, ou, como diz a bíblia, Ele tem UMA “MANEIRA” DE FALAR 

COM O HOMEM SOBRE O REINO espiritual.  

 

 Adiante veremos mais ALGUMAS DESTAS “MANEIRAS” do FALAR DE DEUS A SEU 

POVO.  

 

DIVIDIREMOS AS “MANEIRAS”, indiretas, DE DEUS FALAR em: 

 

 TIPOS SIMPLES, e; 

 TIPOS COMPLEXOS, (tipos construídos a partir da linguagem). 

  

O Senhor usa objetos e espécies do conhecimento do homem para 

demonstrar a semelhança ou a aparência do reino celestial. Com isso, Ele 

nos faz entender alguns fatos do reino espiritual, através de elementos 

terrenos conhecidos pelo homem.  

 

A comparação por semelhança aparece entre coisa material e 

material, às vezes, entre algo espiritual e espiritual, bem como, 

cruzada entre material e espiritual.  
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Exemplo de comparação entre duas coisas espirituais. 

 

 A semelhança entre a VOZ DO SENHOR E A VOZ DE UM ARCANJO: 

 

 O Senhor (Jesus), “descerá com ...voz de arcanjo”. 66 Aqui, a palavra está comparando 

a forma poderosa, majestosa, do falar de Jesus 67 com a voz de um arcanjo.  

É um erro, de discernimento, achar que Jesus é um arcanjo apenas 

por que, em algum momento, Ele falará semelhante a um arcanjo. Se 

Jesus fosse um arcanjo apenas por que falará como um arcanjo, 

teríamos que dizer que Jesus é “AS MUITAS AGUAS” ou, dizer que o 

Senhor é “UM GRANDE TROVÃO”. Isso porque a bíblia diz que a voz do 

Senhor é como a voz de muitas águas, e também, como voz de um 

grande trovão. Conforme dito em:  

 APOCALIPSE 14:1 E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, ... 2 .E ouvi 

uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande 

trovão... (Neste versículo há outras vozes também.) 

 EZEQUIEL 43:2 E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente; e 

a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua 

glória. 

Além do senhor, e dos arcanjos, outras vozes no reino eterno 

falam poderosamente. Conforme descrito em: 

                                                 
66 COMPARAÇÃO DAS VOZES POR SEMELHANÇA. NÃO QUER DIZER JESUS É UM ARCANJO, MAS QUE ELE 

FALA PODEROSAMENTE TAL QUAL FALA UM ARCANJO. 

  

 I TESSALONICENSES 4:16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a 

trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 
 
67 A VOZ DO SENHOR É PODEROSA E CHEIA DE MAJESTADE. 

 

 SALMOS 29:4 A voz do SENHOR é poderosa; a voz do SENHOR é cheia de majestade. 

 

 SALMOS 29:5,7,8 A voz do SENHOR quebra os cedros; sim, o SENHOR quebra os cedros do Líbano. 7 A voz do SENHOR 

separa as labaredas do fogo. 8 A voz do SENHOR faz tremer o deserto; o SENHOR faz tremer o deserto de Cades. 9 A 

voz do SENHOR faz parir as cervas, e descobre as brenhas; e no seu templo cada um fala da sua glória. 
 

 ISAÍAS 30:31 Porque com a voz do SENHOR será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. 
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 APOCALIPSE 19:5-7 E saiu uma voz do trono, que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos 

os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. 6 E ouvi como que a 

voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz 

de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. 

7 Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são as bodas do 

Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. 
 

Jesus criou todas as coisas, portanto ele criou os arcanjos, os anjos, os 

querubins. Portanto, voltamos a dizer que é um erro achar que Jesus é um 

arcanjo... Vejamos isso:  

 COLOSSENSES 1:16 Porque nele foram criadas todas as coisas 

que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, 

sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo 

foi criado por ele e para ele. 

Infelizmente há quem pregue que Jesus é um arcanjo. Este ato é uma 

diminuição da gloria de Deus-Jesus... ( o filho). 

 

Continuemos com o falar de Deus... 

 

Toda tipificação e simbolismo, ou “MANEIRAS”, que Deus usa tem a 

finalidade de facilitar o processo de crê. Se ele falasse diretamente do que é 

do céu o homem não poderia alcançar. Na intenção de nos ajudar a entender, Ele 

usa tipologicamente coisas vivas, ou mortas; materiais ou imateriais. O 

Senhor faz isso para ajudar o nosso entendimento e fixação do 

conhecimento da vontade Dele.  

 

Ousamos dizer que tudo neste mundo é tipológico. Tudo aqui é figura 

de coisas espirituais.68 

 

LEMBREMOS QUE o mais importante, na tipificação, na maioria das 
vezes, é o CONTEXTO em que uma figura aparece, e não o símbolo, 
isoladamente. Insistimos em dizer que os tipos 69 não são absolutos na 
sua significação. Variam de significação dependendo do caso onde se 

                                                 
68 COLOCENSES 2:16,17 Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, 

ou da lua nova, ou dos sábados, Que são sombras das coisas futuras... 
 
69 Igualmente os versículos podem ter variados significados. 
 

http://www.revelacaodabiblia.com.br/


DISCERNINDO A PALAVRA PELA PRÓPRIA PALAVRA. 
 

 

ARQ: ESTUDANDO A BIBLIA ALEM DA LETRA 

Página: www.revelacaodabiblia.com.br  E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com 

Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 12:39:09.  

48 

encontram. SE nós NÃO GUARDAMOS ISSO, TODO esse ESTUDO NÃO TRARÁ O 
BENEFÍCIO, máximo, DESEJADO. Podendo, até mesmo, trazer confusão quanto 
ao entendimento da bíblia.  

 
A SEGUIR VAMOS SAIR da tipificação IMAGINÁRIA E USAR ALGUNS TIPOS 

BÍBLICOS simples, ONDE VEREMOS AS VARIAÇÕES DE SIGNIFICADOS. Adiante 
falaremos de tipos elaborados, ou complexos: 

8.1  EXEMPLO DE TIPOS OU FIGURAS SIMPLES. 70 

OS TIPOS ou figuras SIMPLES PODEM aparecer como: 

Tipos e figuras de coisas materiais e terrenos; 71 
 

 O CAMINHO pode ser o adversário. Ele é o caminho largo, o caminho 
para a MORTE - O mal; 

 
 REFERÊNCIAS: 

 

 MATEUS 7:13 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que 

conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela;  

 

  PROVÉRBIOS 7:27 A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte.  

 

 PROVÉRBIOS 14:12 Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os 

caminhos da morte. 

 

 PROVÉRBIOS 16:25 Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os 

caminhos da morte. 
 

 O CAMINHO pode ser JESUS. Ele é o caminho DA VIDA. O caminho para a libertação. O bem e 

também o bom – o Senhor Jesus; 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão 

por mim.  

                                                 
70 FALAMOS TIPOS SIMPLES, mas, não devemos esquecer que, qualquer tipo à medida que descemos às minúcias ele vai 

crescendo em complexidade. Por exemplo: Pão é algo simples. Agora se nós formos falar do preparo da terra para plantar o 

trigo, do semear, da colheita, do esmagar do trigo, do preparo do pão, com, ou sem, fermento, do levar ao fogo, do partir do 

pão... Rapidamente perceberemos que a complexidade será enorme. Vamos nos ater em tipos simples em oposição a tipos 

elaborados, tais como parábolas, enigmas...  
  
71 EXEMPLOS: 

o Pão material tipifica o pão celestial = Jesus; 

o Sangue biológico, terreno tipifica o Espírito Santo, sangue celestial = sangue de Jesus; 

o Corpo físico terreno tipifica o corpo de Cristo, corpo espiritual celestial = igreja de Jesus. 
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 MATEUS 7:14 E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há 

que a encontrem. 
 

Portanto nem todo caminho é caminho bom, ou mal. Depende do 
contexto em que aparece esse caminho. Caminho é processo. Assim, 
tanto a vida como a morte é um processo que poderá ser vivenciado 
pelo homem. Exemplo de caminho-processo de vida: o justo viverá pela 
fé. De fé em fé...Exemplo de caminho-processo de morte: a construção 
de Jericó. Um abismo chama outro abismo...  

 

 OURO pode ser O PODER DE DEUS- obras das MÃOS DE DEUS. OBRAS DE JESUS. O 

bem; 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 AGEU 2: 8 Minha é a prata, e meu é o ouro , diz o Senhor dos exércitos.  

 

 MATEUS 28:18 E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na 

terra.  

 

 JOÃO 1:3 Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 
 

 OURO pode ser a IDOLATRIA, obras das mãos dos homens. Portanto, coisas corruptíveis - O 

mal. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 SALMOS 115: 4 Os ídolos deles são .... Ouro , obra das mãos do homem. 

 

 SALMOS 135: 15 Os ídolos das nações são ... Ouro , obra das mãos dos homens. 

 

 I PEDRO 1:18 sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ... Ouro, que fostes resgatados da 

vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais.  

 

 ATOS 7:41 E naqueles dias fizeram o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram 

nas obras das suas mãos. (BEZERRO DE OURO) . 
 

 EXODO 32:24 Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o; e deram-no, e lancei-o no fogo, 

e saiu este bezerro.  

 

 APOCALIPSE 9:20 E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se 

arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos 

de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem 

andar. 

 
 OURO pode tipificar as riquezas materiais.  
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REFERÊNCIAS: 

 

 DEUTERONÔMIO 8:13 E se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e 

se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. 
 

Portanto nem todo ouro é poder de Deus. Pode ser poder do mal. Pode 
ser ídolo, idolatria. Pode ser poder material em suas variadas formas. 
(conhecimento, cultura, dinheiro, político, religioso, dinheiro). O ouro 
pode ser um poder qualquer deste mundo e para esse mundo, algo que se 
corrompe, passageiro.  

 
Em tempo, o PAGAMENTO QUE ALGUÉM RECEBE, por qualquer coisa, pode 

ser recebido de forma DIVERSA DE dinheiro. Esse pagamento pode ser feito 
em prestígio, em poder político, em poder religioso, em reconhecimento. 
Assim, não é porque não apareceu a pecúnia, o dinheiro em espécie, que 
algo é feito de forma GRÁTIS. Pode ter sido pago de outras formas. 

 
Por exemplo: Um mercenário sempre trabalha por PAGAMENTO(s). 

Entretanto, como disse Jesus, quando ver a dificuldade ele foge e deixa 
as ovelhas morrerem. As principais características dos MERCENÁRIOS é a 
FALTA DE CUIDADO COM O REBANHO, a MORTANDADE e a DISPERSÃO das ovelhas, 
E A FUGA, O DESEJO DE LIVRAR A PRÓPRIA PELE, de se defender, ..., e não 
a ausência de pagamento, pois o pagamento sempre ocorrerá, de alguma 
forma.  

 
Ninguém duvida que o prestígio e a importância que alguém recebe no 

meio social, meio cultural e no meio religioso tenha MUITO VALOR. 
Vejamos algumas referências sobre as características dos mercenários:  

 

o JEREMIAS 46:21 Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados; mas 

também eles viraram as costas, fugiram juntos; ... 

 

o JOÃO 10:12 Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e 

deixa as ovelhas, e foge; e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. 

 

o JOÃO 10:13 Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. 

 
Como o objetivo deste trabalho é alargar o entendimento da palavra 

de Deus, nos permitam mais algumas observações. 
 
Todos os versículos acima ressalta a característica do “FUGIR”, da 

autodefesa em detrimento da ovelha. Essa ação pode se concretizarem de 
formas as mais diversas, vejamos exemplos: 
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o Se unir a algo ou alguém em detrimento do bem das ovelhas – é 

uma atitude do político. Está comprometido com o seu próprio bem-estar, ainda 

que a ovelha venha a morrer. (‘fugiram juntos’) Jeremias 46:21; 

o Se omitir de defender a ovelha – é uma atitude do omisso. A atitude é para 

seu próprio beneficio, em detrimento da vida de ovelhas. (‘vê vir o lobo, e deixa as 

ovelhas’) João 10:12; 

o Não ama as ovelhas, por isso não as protege – é uma atitude do cruel. 

Não se preocupa com a falta de proteção e com morte das ovelhas, (‘o lobo as 

arrebata e dispersa’) João 10:12. O mercenário se preocupa em se defender, ainda que 

ovelhas tenham que morrer. Jesus, ao contrário, lutava para defender as ovelhas, 

mesmo tendo que morrer. Ele defendeu até aqueles que lhe crucificaram – lembra? “pai 

perdoa porque não sabem o que fazem”. 

o Não cuida das ovelhas – é uma postura do relaxado, do sem zelo. 

Cuidado é algo amplo. Só uma pessoa comprometida com o bem e a 

vida do rebanho pode ser cuidadosa. O compromisso do mercenário é 

consigo mesmo. Esse descompasso, essa inversão de compromisso 

gera a morte da ovelha para continuar proporcionando o 

“pagamento”, ou benefícios, ao mercenário. (‘não tem cuidado das 

ovelhas’) João 10:13; 

 

DOIS EXEMPLOS DE PASTORES: 

o Jesus deu a vida em defesa das ovelhas. Se alguém tinha que 

morrer para as ovelhas terem vida, Ele morreu por isso. 

o Davi lutava com o leão e o urso, ainda que fosse para tomar de 

volta um pedaço da ovelha já morta. Expunha a sua vida à morte em 

defesa de ovelhas despedaçadas, que dizer então de uma ovelha 

viva? 

DOIS EXEMPLOS DE MERCENÁRIOS: 

o  Adonias matou muitas ovelhas para satisfazer o seu ego de ser 

ungido rei de Israel.  

o Saul matava sacerdotes para continuar sendo rei. Por sua vaidade 

muitas ovelhas perderam a vida. 
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Deixemos os mercenários e voltemos aos tipos simples... 
 

 PRATA pode ser O PREÇO DA REDENÇÃO - O bem e também o bom – o Senhor 

Jesus; 
 

REFERÊNCIAS: 
 

 AGEU 2: 8 Minha é a prata, e meu é o ouro , diz o Senhor dos exércitos.  

 

 MATEUS 26:15 E disse: Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E eles lhe pesaram 

trinta moedas de prata.  

 

 MATEUS 27:5,6 Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 

trinta moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, 6 os príncipes 

dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das 

ofertas, porque são preço de sangue. 

 

 GÊNESIS 37:28 Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da 

cova, e venderam José por vinte moedas de prata, aos ismaelitas, os quais levaram José 

ao Egito.  
 

José filho de Jacó é um tipo humano o qual aponta para Jesus e 
seu ministério salvador. José é um dos tipos de Jesus mais cheio 
de detalhes figurativos os quais são elos de ligação com o 
verdadeiro salvador. 

 

 MATEUS 27:9 Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias: Tomaram as trinta 

moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram.  

 

 ZACARIAS 11:12,13 Porque eu lhes disse: Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário 

e, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, trinta moedas de prata. 13 O SENHOR, pois, 

disse-me: Arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 

trinta moedas de prata, e as arrojei ao oleiro, na casa do SENHOR.   
 

 PRATA pode ser a IDOLATRIA. A falsa adoração.- O mal; 

 

 REFERÊNCIAS: 
 

 SALMOS 115: 4 Os ídolos deles são prata ..., obra das mãos do homem. 

 

 SALMOS 135: 15 Os ídolos das nações são prata ... , obra das mãos dos homens. 

 

 I PEDRO 1:18 sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ..., que fostes 

resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. 
 

 PRATA pode ser bem material – de natureza neutra (depende da aplicação dada a ela)... 
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 DEUTERONÔMIO 8:13 E se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se 

acrescentar a prata ..., e se multiplicar tudo quanto tens. 

 

Portanto nem toda prata é redenção. Ela pode também tipificar a 
idolatria, o ídolo, ou valores terreno corruptíveis. 

 

Tipos e figuras de coisas terrenas e imateriais;72 

O falar das nações. 
 

 REFERÊNCIAS: 

 

 ISAÍAS 17:13 Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e 

elas fugirão para longe; e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que 

rola levado pelo tufão. 

 

Tipos e figuras de coisas terrenas e vivas;73 

 SANGUE, vermelho, escarlate pode ser a VIDA, pode ser o Espírito Santo. O bem; 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 PROVÉRBIOS 31:21 Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de 

escarlata. (Versão Melhores textos Gregos e Hebraicos...Cuidado com as bíblias Atualizadas – alexandrinas). 

 

 A mulher virtuosa, citada em provévios 31, é a igreja corpo de Cristo. 
Toda sua família está “vestida” com o sangue de Jesus. Por isso não teme a 
frieza espiritual, por que o Espírito Santo que é o sangue de Jesus, e também 
é fogo, nos tem aquecido. 

 

 I JOÃO 1:7 Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o 

sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.  

 

                                                 
72 EXEMPLOS: 
 

o Vida ou alma do corpo físico tipifica a vida dada pelo Espírito de Jesus; 

o Razão, fruto da mente tipifica a fé, fruto do Espírito Santo, mente de Cristo = Jesus Cristo 

em nós. 

73 EXEMPLOS: 
 

o Árvore tipifica a Árvore da vida = Jesus; 

o Árvore tipifica o homem. A forma e existência das árvores e sua vida curta e semelhante ao 

homem. Ele nasce, cresce, floresce, frutifica e morre rapidamente; 

o Cordeiro TIPO Do Cordeiro de Deus = Jesus. Quanto ao derramar do sangue em sacrifício a Deus 

para que o homem seja perdoado de seus pecados. 
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 HEBREUS 9:19 Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a 

lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e hissope, e aspergiu tanto o 

mesmo livro como todo o povo.  

 

 JOSUÉ 2:21 E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu; e eles se foram; e 

ela atou o cordão de escarlata à janela.  

 

 APOCALIPSE 7:14 E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram 

da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do 

Cordeiro.  

 

 MATEUS 26:28 porque esse é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por 

muitos para remissão de pecados.  

 

 HEBREUS 9:26... E sem derramamento de sangue não há remissão.  

 

 LEVÍTICO S 17 11-14 Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo tenho 

dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas; porquanto é o sangue 

que fará expiação pela alma.12 Portanto tenho dito aos filhos de Israel: Nenhum dentre 

vós comerá sangue, nem o estrangeiro, que peregrine entre vós, comerá sangue.13 Também 

qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar 

animal ou ave que se come, derramará o seu sangue, e o cobrirá com pó ;14 Porquanto a 

vida de toda a carne é o seu sangue; por isso tenho dito aos filhos de Israel: Não 

comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue; 

qualquer que o comer será extirpado. 

 

FUNDAMENTO BIBLICO PARA SANGUE COMO O ESPÍRITO SANTO: 
 

 REFERÊNCIAS: 

 

 HEBREUS 9:13-14 Porque se o sangue de touros e bodes e cinza duma novilha esparzida sobre os 

imundos os santificam, quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo que 

pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas 

consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? 
 

 HEBREUS 10:4 Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados.19 Tendo pois, 

irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, 29 ...o sangue do 

pacto, com que foi santificado, e ... Espírito da graça.  
 

 I CORÍNTIOS 10:16 Porventura o cálice de benção, que abençoamos, não é a comunhão 

do sangue de Cristo? (o cálice continha o vinho). 
 

 I CORÍNTIOS 11:25-26 Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse 

cálice é o novo testamento no meu sangue; fazei isso, todas as vezes que beberdes, em 
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memória de mim. 26 Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice anunciais a 

morte do Senhor, até que venha. 

 

 I CORÍNTIOS 12:13 Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só 
corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos quer livres; e a todos nós foi dado beber de um só 

Espírito. 

 

 SANGUE, vermelho, escarlate, púrpura pode ser a morte, pode ser o PECADO - 
O mal; 

 

 REFERÊNCIAS: 
 

 APOCALIPSE 17:3 E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma 

besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez 

chifres.  

 

 ISAÍAS 1:18 Vinde então, e argui-me, diz o SENHOR: ainda que os vossos pecados sejam como 

a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, 

se tornarão como a branca lã.  

 

 LEVÍTICO 13:43 Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga, na sua 

calva ou meia calva, está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne. 

 

 OSÉIAS 6:8 Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue.  

 

 SALMOS 106:38 E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas que 

sacrificaram aos ídolos de Canaã; e a terra foi manchada com sangue.  
 

Portanto nem todo sangue é vida. Lembre que o sangue pode aparecer 
tipificado. Pode aparecer como vermelho, escarlate. Assim, nem todo 
vermelho é vida. Pode ser morte ou pecado também. 

  

 SERPENTE - pode ser tipo do ADVERSÁRIO - O mal;  
 

REFERÊNCIAS: 

 

 APOCALIPSE 12:9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente , que se chama o 

Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; foi precipitado na terra, e os seus anjos foram 

precipitados com ele. 
 

 SERPENTE (de bronze) - pode ser tipo sacrifício do Senhor Jesus. Ele se deixou tipificar 

pela serpente dependurada no madeiro. O bem e também o bom – o Senhor Jesus; 
 

REFERÊNCIAS: 

 

 JOÃO 3: 14 E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho 

do homem seja levantado.  
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 GÁLATAS 3:13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; porque está 

escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 
 

Portanto nem toda serpente é o adversário. Pode tipificar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Jesus 
foi feito maldição no madeiro, em nosso lugar. 

. 

 LEÃO pode ser tipo do ADVERSÁRIO – Ruge ao derredor buscando quem possa tragar. O mal; 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 I PEDRO 5:8 Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, 

bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 

 

 I Samuel 17: 37 Disse mais Davi: O Senhor, que me livrou das garras do leão , e das garras do 

urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo.  

 

 SALMOS 22:12,13 Muitos touros me cercaram; fortes touros de Basã me rodearam. 13 

Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. 
 

 LEÃO pode ser tipo do Senhor JESUS – Leão da tribo de Judá. O bem – o Senhor Jesus; 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 APOCALIPSE 5: 5 E disse-me um dentre os anciãos: Não chores; eis que o Leão da tribo de Judá, 

a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos.  

 

 OSÉIAS 11:10 Andarão após o SENHOR; ele rugirá como leão; rugindo, pois, ele, os filhos do 

ocidente tremerão. (Jesus também ruge). 

 

 JUÍZES 14:5 JUIZES 14:5,6,8,9,14 Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate; e, 

chegando às vinhas de Timnate eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. 6 Então 

o Espírito do SENHOR se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem 

despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão; porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o 

que tinha feito. 8 E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la; e, apartando-se do caminho para ver 

o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. 9 E tomou-o nas 

suas mãos, e foi andando e comendo dele; e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram; 

porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. 14 Então lhes disse: Do comedor 

saiu comida, e do forte saiu doçura. E em três dias não puderam decifrar o enigma.  
 

Portanto nem todo leão é o adversário. O leão também pode 
tipificar o Senhor. Lembre-se que o Senhor também ruge como leão 
(Os.11:10). Todavia, o reinado do Senhor como leão da tribo de Judá é um 
reinado para a vida. SE houver um contexto, para o leão-Jesus com morte, 
quase certo, será a morte do Leão da tribo de Judá, pois o rei-leão-Jesus 
morreu em nosso lugar. Jesus é um leão de paz e vida.  
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O contexto esperado para Jesus como leão da tribo de Judá é associado 
com seu ministério. Deve haver a vida, o alimento, o livramento. Jesus é um 
leão pacifico que traz a restauração e a vida. 

 
O contexto para o leão como o adversário é um contexto onde há morte, 

destruição, perseguição, violência e coisas semelhantes. O adversário é um 
leão feroz que traz o roubo a destruição e a morte. 

 

Tipos e figuras de Coisas Terrenas e Sem vida;74 

 PÃO pode ser o Senhor Jesus. Ele é o pão da vida , a palavra além da letra. O bem e também o bom – o 

Senhor Jesus; 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 JOÃO 6:31,32 Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do 

céu. 32 Disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade, na verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão do céu; 

mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 
 

 PÃO pode ser o pão com fermento. O pão para a morte. A palavra misturada com a razão, alimento 

religioso. O mal; 

 

REFERÊNCIAS: 
 

 

 MATEUS 16:6,11,12 E Jesus disse-lhes: Adverti, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. 11 

Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos 

guardásseis do fermento dos fariseus e saduceus? 12 Então compreenderam que não dissera 

que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. 

 

 PÃO pode ser fazer a vontade de Deus. Pode ser o realizar da obra de Deus. 

 

REFERÊNCIAS: 
 

 JOÃO 4:34 Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, 

e realizar a sua obra. 
 

Assim, nem todo pão é o pão da vida. O pão pode ser o alimento 
carnal, o alimento da religiosidade humana, o alimento natural, o 
alimento espiritual.  
 

 ÁGUA pode ser o próprio Salvador Jesus. A água da vida é o Senhor Jesus. O bem; 

 

REFERÊNCIAS: 

                                                 
74 EXEMPLOS: 

o O PLANETA Terra tipifica a nova terra, terra celestial, novo reino de Jesus. 
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  JOÃO 7:37 E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo: Se 

alguém tem sede, venha a mim, e beba. 
 

 ÁGUA pode ser O ESPÍRITO SANTO na vida dos servos. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 JOÃO 7:38.39 Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu 

ventre. 39 E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele cressem; porque o 

Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. 

 

CURIOSIDADE sobre a tipificação do Espírito Santo como água e como 
fogo. Elementos da natureza que se opõem... Exemplo: 
  

 JEREMIAS 23:29 Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, ...  
 

O Espírito Santo é fogo e é água... Interessante. Também a palavra 
é água e é fogo. A água fria não queima, quente sim. Há um fogo que 
não queima? Sim, o fogo do Espírito Santo. Em Êxodo o Senhor apresenta 
um fogo que não consome.75  

 

 ÁGUA pode ser a voz de JESUS. A água da vida. O bem; 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 EZEQUIEL 43:2 E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente; e a sua voz era 

como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. 

 

 EFÉSIOS 5:25 Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si 

mesmo se entregou por ela, 26 a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da 

água, pela palavra, 
 

 ÁGUA pode o falar do homem, as palavras do homem. As muitas águas pode ser tipo do falar do homem. 

O mal; 

 

 PROVÉRBIOS 18:4 Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro 

transbordante é a fonte da sabedoria. 
 

 ÁGUA pode ser o Mundo, a voz do mundo. As muitas águas pode ser tipo do MUNDO. O mal; 
 

  REFERÊNCIAS: 

                                                 
75 ÊXODO 3:2-4 E apareceu-lhe o anjo do SENHOR em uma chama de fogo do meio duma sarça; e olhou, e eis que a sarça ardia no 

fogo, e a sarça não se consumia. 3 E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. 

4 E vendo o SENHOR que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. 
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 ISAÍAS 17:13 Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e 

elas fugirão para longe; e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que 

rola levado pelo tufão. 

 

 JEREMIAS 51:55 Porque o SENHOR tem destruído Babilônia, e tem feito perecer nela a sua 

grande voz; quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz. 

 

  SALMOS 144:7 Estende as tuas mãos desde o alto; livra-me, e arrebata-me das muitas águas 

e das mãos dos filhos estranhos.  
 

 II SAMUEL 22:17 Desde o alto enviou, e me tomou; tirou-me das muitas águas. 

 

Assim, água pode ser:  
 

I. Jesus – o Salvador; 

II. A palavra de Jesus; 

III. O Espírito Santo de Jesus; 

IV. O mundo – as muitas águas, as vozes de muitos homens; 

V. A voz do homem, (parte do mundo);  
 

Nem toda água é a água da vida - Jesus. Ela pode ser a água de 
exorada, a água do mar, águas das tempestades e nenhuma destas é 
coisa boa. Tipificam, nestes casos, os males deste mundo. Água 
também é tipo da palavra, em geral. Então não esqueçamos que o 
adversário e seus anjos caídos também falam.  

 
 SAL pode ser os servos - o sal com sabor, pode ser o mundo – o sal insípido. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 O MATEUS 5:13 Vós sois o sal da terra; mas se o sal se tornar insípido, com que se há de 

restaurar lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens. 
 

Tipos e Figuras de Coisas do Céu e sem vida (CÉU ATUAL); 76 

Nuvens sem água, homens sem Jesus, sem direção e sem governo; 
  

REFERÊNCIAS: 

 

                                                 
76 EXEMPLOS: 
 

o Sol que ilumina a terra atual tipifica o Sol celestial, sol da justiça =Jesus; Sem a luz do 

sol não há vida na terra. Sem Jesus o sol da Justiça. A verdadeira luz do mundo é Jesus. Sem 

Ele não há vida para o homem que é um ser terreno. 
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JUDAS 1:12 Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apascentando-

se a si mesmos sem temor; são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra 

parte... 
    

Nuvens com água, servos de Jesus, homens dirigidos pelo 
Espírito Santo, cheios da água da vida. Os servos vão aonde o 
Espírito Santo mandar. O Espírito Santo é água e também é vento. 

 
 UMA NUVEM DESPEJA ÁGUA LÁ DO ALTO, DO CÉU. AGUA QUE VEM DO CÉU 

É JESUS. Os servos derramam sobre o mundo a água que vem do céu... 
 

REFERÊNCIAS: 

  

 JOÃO 7:38 |Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. 

 

 I CORÍNTIOS 4:1 Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e despenseiros dos 

mistérios de Deus. 

 

 Tipos e figuras de coisas da terra e criados pelo homem;77 

 EDIFÍCIO, CASA pode ser os servos do Senhor. Somos casa para morada de Deus em Espírito. O bem; 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 I CORÍNTIOS 3:9 Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus e 

edifício de Deus.  
 

  EFÉSIOS 2:22 No qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em 

Espírito.  
 

  JOÃO 14:23 Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu 

Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. 
 

 EDIFÍCIO, CASA pode ser homens possuídos por espíritos malignos e sem 
Deus. Eles servem para morada de demônios. O mal; 
 
REFERÊNCIAS: 

 

                                                 
77 EXEMPLOS: 
 

o Arca de Noé tipifica a Igreja de Jesus, igreja espiritual, celestial; 

o Edifício tipifica o servo edificado para morada de Deus em espírito; 

o Templo tipifica o templo celestial = Jesus; 

o Cálice tipifica a comunhão, participação da mesma destinação. Uma unidade. Um só corpo. Etc. 
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 MATEUS 7:43,44 E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, 

buscando repouso, e não o encontra. 44 Então diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí. E, 

voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. 

 

 MARTELO E ESPADA pode ser a palavra de Deus. O bem; 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 HEBREUS 4: 12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer 

espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para 

discernir os pensamentos e intenções do coração. 

 

 JEREMIAS 23:29 Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que 

esmiúça a pedra? 
 

 MARTELO E ESPADA e flecha aguda pode ser a palavra do homem. O mal; 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 PROVÉRBIOS 25:18 Malho, e espada , e flecha aguda é o homem que levanta falso 

testemunho contra o seu próximo. (Malho é um tipo de martelo grande). 
 

Nem todo martelo, ou espada, ou flecha, é a palavra de Deus. De 
forma ampla, espada, flecha ou martelo é a palavra. Podendo ser a 
palavra de Deus, a palavra do homem ou do adversário. Não esqueçamos 
que o adversário e seus anjos caídos também falam.  

 

Tipos e figuras de coisas da terra e criados por Deus.78 

 
 OVELHA – pode ser o servo de Jesus. O bem; 

 

REFERÊNCIAS: 

 
 JOÃO 10: 16 Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco; a essas também me 

importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz; e haverá um rebanho e um pastor. 

 

 EZEQUIEL 34:31 Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto; homens sois; 

porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor DEUS.  

 

 JOÃO 10:14 Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. 

 

                                                 
78 EXEMPLOS: 

o O homem, (com estatura de varão perfeito), tipifica o servo, aquele que nasceu de novo pela fé em Jesus. Ou o Senhor 

Jesus o homem perfeito, como disse Ele “filho do homem”. 
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 MATEUS 10:16 Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede 

prudentes como as serpentes e simples como as pombas. 

 
 OVELHA – Pode ser o Senhor Jesus, a ovelha muda levada ao matadouro. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 ISAÍAS 53:7 Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado 

ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu 

a sua boca. 

 
 OVELHA – pode ser a multidão sem Jesus. Ovelhas que não são de Jesus. Os incrédulos. 

O mal; 

 

REFERÊNCIAS: 

 
 MARCOS 6:34 E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque 

eram como ovelhas que não têm pastor ; e começou a ensinar-lhes muitas coisas.  

 

 MATEUS 9:36 Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, 

como ovelhas que não têm pastor. 

 

 I PEDRO 2:24 levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos 

para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados. 25 Porque éreis 

desgarrados, como ovelhas ... 

 

 JOÃO 10:26 Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho 

dito. (Os incrédulos são ovelhas, porém, não são ovelhas do Senhor). 

 
 SEMENTE – pode ser a Palavra de Deus e os filhos de Deus. Três SIGNIFICADOS 

DIFERENTES E BONS. O bem, ou neutro. 

 

Primeiro significado: Semente é a palavra de Deus. 
  

REFERÊNCIAS: 

 

 LUCAS 8:11 É, pois, esta a parábola: A semente é a palavra de Deus.  
 

 I PEDRO 1:23 Tendo renascido, ...de semente ... Incorruptível, pela palavra de 

Deus.  
 

Segundo significado: Semente são os filhos do reino celestial. 
 

REFERÊNCIAS: 
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 MATEUS 13: 37 E ele, respondendo, disse: O que semeia a boa semente é o Filho do homem; 38 o 

campo é o mundo; a boa semente são os filhos do reino. 
 

Terceiro significado: Semente são os filhos dos homens. Coisa deste mundo de natureza 

neutra. (nem bom, nem mal). 
 

REFERÊNCIAS: 

 

 I PEDRO 1:23 ... Semente corruptível... 
 

 SEMENTE - pode ser a Palavra do adversário - O mal; Seria um quarto significado para o tipo 

semente. 

 

A semente, aqui, são os filhos do mal. Gerados pela palavra do 
adversário. A palavra dele pode ser, até, versículos fermentados com a 
razão ou com as doutrinas de demônios. Lembra do que o adversário disse 
? ”ESTÁ ESCRITO...” Ele cita a letra da bíblia, para matar, roubar e 
destruir.  

 
REFERÊNCIAS: 

 

 MATEUS 13: 37 O joio são os filhos do maligno; 39 o inimigo que o semeou é 

o Diabo. 

8.2  EXEMPLOS DE TIPOS OU FIGURAS COMPLEXAS. 

 

O Senhor fala, indiretamente, de forma figurada, utilizando tipos 

simples ou tipos e metáforas complexas.  

 

Bem verdade é que, mesmo um tipo simples se for entrar em muitos 

detalhes, a tipificação poderá deixar de ser simples para ser complexas.  

8.3 O SENHOR FALA ATRAVÉS DE ENIGMAS. 

 

ENIGMA é a descrição não muito clara, entretanto verdadeira, de 
alguma coisa, com a finalidade de dar a entender o que se está falando.  

 
 CITAÇÕES de ENIGMAS. 
 
REFERÊNCIAS: 
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 NÚMEROS 12:8 Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas; pois ele vê a 

semelhança do SENHOR; por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra 

Moisés? 

 

 SALMOS 78:2 Abrirei a minha boca numa parábola; falarei enigmas da antiguidade. 

 

 EZEQUIEL17:2 Filho do homem, propõe um enigma, e profere uma parábola para com a casa de 

Israel. 

 

 DANIEL 5:12 Porquanto se achou neste DANIEL um espírito excelente, e 

conhecimento, e entendimento, interpretando sonhos e explicando 

enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pós o nome de Beltessazar. Chame-se, pois, 

agora DANIEL , e ele dará a interpretação. 

 

 I CORÍNTIOS 13:12 Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a 

face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido.  

 

EXEMPLOS DE ENIGMAS o Israelita Sansão: 
 

SANSÃO FOI UM JUIZ QUE JULGOU O POVO JUDEU, ANTES DO ESTABELECIMENTO DE REIS 
SOBRE ELES.  

 
O ISRAELITA SANSÃO É UM ENGIMA, OU TIPO, HUMANO QUE REPRESENTA O SENHOR 

JESUS. A SUA ORIGEM E SUAS EXPERIÊNCIAS DE VIDA é um grande enigma. UMA GRANDE 
PARÁBOLA OU TIPOLOGIA a respeito de Jesus, do seu reino e ministério.  

 
LEIAMOS UM POUCO SOBRE SUAS EXPERIÊNCIAS. 

 
As ligações proféticas, entre a vida de sansão e a vida de Jesus, nos 

garantem que Sansão é um tipo profético a apontar para Jesus. Existem elos entre 

Sansão e Jesus até no nome: Sansão significa como o sol. Sansão não era o 

verdadeiro sol da justiça, ele era, apenas, semelhante ao sol. A verdadeira luz e 

sol do mundo é Jesus.  

 
VEJAMOS alguns elos proféticos, gerais, entre o Sansão e Jesus: 
 

 Sansão casa com uma gentia. Jesus casará, unirá com uma igreja, (mulher), 

gentílica. A esposa de Sansão é entregue a um companheiro seu que antes andava 

com ele. A igreja gentílica de Jesus é entregue por um tempo determinado para 

viver com o Espírito Santo. A igreja só voltará a ser do Jesus nas bodas;79 

                                                 
79 A ESPOSA DE SANSÃO, UMA GENTIA, É ENTREGUE A OUTRO. A IGREJA DE JESUS. IGREJA GENTILICA É 

ENTRE AO ESPIRITO SANTO, até Jesus voltar. 
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 Sansão ateia fogo na cauda de trezentas raposas e com elas destroem a 

plantação dos inimigos.  

Explicando as trezentas raposas: 

 

Três fala da trindade. Zero fala dos servos. Trezentos é o três seguido de 

dois zeros. Isso representa os servos na comunhão com a trindade,(o três unido 

com o zero- comunhão vertical, comunhão celestial), e também uma comunhão uns 

com os outros servos ( o zero unido com outro zero, comunhão horizontal, 

terrena). A raposa tipifica o pecador.  

 

Resumindo: Deus pai, filho e Espírito Santo, os três, pegam os servos na 

comunhão, no corpo e os enche do Espírito Santo, que é fogo. Os servos na 

comunhão cheios do Espírito de Deus podem destruir todas as lavouras do 

adversário.  

 

Batizados com o Espírito e na comunhão uns com os outros e com Deus 

podemos queimar e destruir aquilo que é alimento para o reino do mal e da 

carne; 80 

 

A comunhão dos servos ocorre em dois sentidos: vertical – para com Deus; 

e horizontal – para com os demais servos, o corpo. Se a comunhão fosse apenas 

de cima para baixo e de baixo para cima, isso redundaria no número “30”. 

Comunhão de Deus, a trindade, o “3” com o homem, o “0”. Entretanto vivemos em 

comunhão homem a homem “0” com “0” e também com Deus. Isso resulta no número 

                                                                                                                                                                         
 JUIZES 14:3 Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu 

povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque 

ela agrada aos meus olhos. 

 

 JOÃO 14:16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre; 18 Não vos deixarei 

órfãos... 26 Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos 

fará lembrar-se de tudo quanto vos tenho dito. 

 
 JUIZES 14:20 E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava.  
 

 

80 JUÍZES 15:4 E foi Sansão, e pegou trezentas raposas; e, tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhes pós 

uma tocha no meio de cada duas caudas. 5 E chegou fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus; e assim 

abrasou os molhos com a sega do trigo, e as vinhas e os olivais. 

    
 

http://www.revelacaodabiblia.com.br/


DISCERNINDO A PALAVRA PELA PRÓPRIA PALAVRA. 
 

 

ARQ: ESTUDANDO A BIBLIA ALEM DA LETRA 

Página: www.revelacaodabiblia.com.br  E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com 

Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 12:39:09.  

66 

“300”. Isso é :”3”+”0”+”0” = “300”. Isso é apresentado, também no episódio de 

Gideão e os “300” que com ele foram à guerra.  

 

 Ninguém tinha poder para vencer a Sansão. Ele voluntariamente e por amor de 

sua esposa se entregou. Ninguém tem poder para matar, ou vencer , a Jesus. Ele 

por amor a sua igreja voluntariamente se entregou à morte na cruz. 

 

O ELO Profético, específico, NA VIDA DE SANSÃO APONDANDO PARA JESUS – QUANTO 
A SUA MÃE E SEU NASCIMENTO: 
 

 Um anjo anuncia a uma mulher estéril o nascimento de um filho. Nesta 
condição, ela não podia ter filhos. Deus faz um milagre e ela fica grávida, 
tem um filho varão. Assim, Sanção nasce de uma mulher que não podia gerar. 
  

 Sanção nasce por profecia e operação do Espírito Santo após a visita do anjo 
do Senhor. 
 
 

 O anjo primeiro aparece à mãe de Sansão, e depois aparece ao pai de Sansão. 
 

O FUNDAMENTO BÍBLICO PARA O ELO PROFÉTICO NA VIDA DE SANSÃO – QUANTO A SUA MÃE : 

 

 JUÍZES 13:3 Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca 

deste à luz; porém conceberás, e terás um filho.  

 

O CUMPRIMENTO DA PROFECIA NA VIDA DE JESUS – quanto a seu nascimento e à 
sua mãe e a visita do anjo do Senhor:  

 
 Jesus semelhantemente nasceu de uma mulher que não tinha como gerar, 

por não ter coabitado, ainda, com seu marido. Nesta condição ela não 

podia gerar; Deus faz um milagre e ela fica grávida, mesmo virgem tem 

um filho. 

 

 A mãe de Jesus gerou por profecia e operação do Espírito Santo, após 

a visitação de um anjo. Anjo este, que primeiro aparece à mãe e 

depois em sonho aparece a José, aquele que estava no lugar do pai-

humano de Jesus.  

 

 A palavra de Deus omite o nome da mãe de Sansão. Ela era apenas um vaso 

nas mãos de Deus. Jesus certa vez disse: ”Mulher, que tenho eu contigo?” 

A ênfase era para o Salvador e não para sua mãe. Ela foi, apenas, um 
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vaso usado, por Deus, para Jesus nascer neste mundo. Ela foi um vaso, 

como tantos outros, usado por Deus na realização da obra de redenção do 

homem. Entretanto, a honra e a gloria, sempre foi e sempre será, DE 

DEUS. (Pai, Filho e Espírito Santo).  

 
O FUNDAMENTO BÍBLICO PARA O CUMPRIMENTO DA PROFECIA QUANTO A MÃE DE JESUS : 
 

 MATEUS 1:18 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, sua mãe, desposada com 

José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo.  

 

 LUCAS 1:26 E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, 

chamada Nazaré, 27 A uma virgem desposada com um homem...30 Disse-lhe, então, o anjo: 

Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31 E eis que em teu ventre conceberás e darás 

à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus.  

 

 JOÃO 2:4 Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo?  
 

  MATEUS 1:20 E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, 

dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela 

está gerado é do Espírito Santo. 
 

O ELO Profético, específico, NA VIDA DE SANSÃO APONDANDO PARA JESUS – 
QUANTO AO PODER QUE ELE TINHA. O PODER VINHA DOS CABELOS DE SUA CABEÇA: 
 

 O Espírito Santo apossou poderosamente de Sansão. E ele operou grandes 

maravilhas; 

 A força de Sansão estava nos cabelos grandes de sua cabeça. (O cabeça do 

homem é Jesus81). Por ser homem e apenas tipo de Jesus essa comunhão foi 

cortada e Sansão ficou sem força que vinha do Senhor. 

O FUNDAMENTO BÍBLICO PARA O ELO PROFÉTICO NA VIDA DE SANSÃO – QUANTO À 
conexão COM O CABEÇA. Quanto aos pensamentos de Deus na mente/cabeça de 
Sansão: 

                                                 
81 O CABEÇA DO HOMEM É JESUS. ISSO É : O HOMEM PARA TER O PODER DE DEUS EM SUA VIDA PRECISA 

TER A MENTE DE CRISTO. NECESSITA ESTAR EM COMUNHÃO COM JESUS.  

 

 COLOSSENSES 2:19 E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo 

em aumento de Deus. 

 

 EFÉSIOS 5:23 Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o 

salvador. 

 

 I CORÍNTIOS 11:3 Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, ... 
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 JUÍZES 13:5  Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará 

navalha; porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre; e ele começará a livrar a Israel 

da mão dos filisteus. 

 

 JUÍZES 16:17 E descobriu lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha 

cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe; se viesse a ser rapado, ir-se-ia 

de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. 
 

O CUMPRIMENTO DA PROFECIA NA VIDA DE JESUS – quanto ao PODER 
VINDO DO “cabeça” de Jesus: 
 

 Jesus igualmente era cheio do Espírito Santo e por isso operava grandes e 
poderosas maravilhas, provenientes do Poder de sua cabeça: O CABEÇA DE JESUS É 
DEUS PAI. 
 

 O poder de Jesus vinha do SEU CABEÇA: DEUS É O CABEÇA DE JESUS. O CABELO 
COMPRIDO, QUE SAIA DO “CABEÇA” DE JESUS, ERA o Espírito de Deus. O qual 
operava poderosamente em Jesus. Se esta comunhão fosse cortada, quebrada, 
Jesus teria sido um homem comum como qualquer outro. Entretanto o Pai e o 
Espírito Santo estavam em Jesus mantendo a comunhão e o poder de Deus na vida 
do Filho. 
 

 Jesus tem todo o poder, no céu e na terra, dado por Deus.  
 
O FUNDAMENTO BÍBLICO PARA O CUMPRIMENTO DA PROFECIA. O PODER DE JESUS VINDO DO 
PAI, AQUELE QUE É O CABEÇA DE JESUS : 

 

 MATEUS 28:18 E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na 

terra; 

 

 LUCAS 21:27 E então verão vir o Filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória; 

 

 JOÕAO 5:27 E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem; 

 

 JOÃO 10:18 Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; tenho poder para a dar, e poder 

para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai; 

 

 JOÃO 17:2 Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos 

quantos lhe deste; 

 

 I CORÍNTIOS 11:3 Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça 

da mulher; e Deus a cabeça de Cristo. 
 

 APOCALIPSE 1:14 E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os 

seus olhos como chama de fogo; 
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Para não delongar e POR FALTA DE TEMPO E ESPAÇO, NESTE TRABALHO, 
citaremos, brevemente, outros elos proféticos e tipológicos na vida de 
sansão apontando para Jesus: 

 

 JUIZES 14:6 Então o Espírito do SENHOR se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, 

como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão; porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a 

saber o que tinha feito. 8 E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la; e, apartando-se do caminho para 

ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. 18 Disseram, pois, a Sansão 

os homens daquela cidade, ao sétimo dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel? E que 

coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: Se vós não lavrásseis com a minha novilha, nunca 

teríeis descoberto o meu enigma.  
 

 JUIZES 16:19 Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as sete 

tranças do cabelo de sua cabeça; e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. (eu voluntariamente 

a dou... por amor a igreja ele se entregou) JOAO 10:17-18 Por isso o Pai me ama, porque dou a 

minha vida para tornar a tomá-la. 18 Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; 

tenho poder para a dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.  

 

Jesus se entregou voluntariamente à morte. No corpo de Cristo, a 
sua igreja, há mel. Há uma palavra doce. “Quem crê tem a vida”.  

 
A igreja tem uma palavra de perdão e reconciliação – mel. Isso é 

fruto da morte do leão da tribo de Judá – Jesus.  
 

 JUIZES 15:11 Então três mil homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã, e disseram a Sansão: 

Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: Assim 

como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles.  
 

O seu próprio povo se levanta contra Jesus e o prendeu e entregou ao 
adversário para ser morto. 

 

 JUIZES 15:18 E como tivesse grande sede, clamou ao SENHOR, e disse: Pela mão do teu servo tu deste 

esta grande salvação; morrerei eu pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? 19 Então Deus 

fendeu uma cavidade que estava na queixada; e saiu dela água, e bebeu; e recobrou o seu espírito e 

reanimou-se; por isso chamou aquele lugar: A fonte do que clama. 

 

(ELOI, ELOI – SEDE DE DEUS). 

 

Jesus clama ao Pai. Sansão foi poupado, não morreu por ser apenas 
um tipo. Jesus, ao contrário, tomou o cálice e fez a vontade de Deus. O 
Senhor foi fendido e morreu para nos trazer a água da salvação e 
libertar o seu povo. 

 

 JUIZES 16:3 Porém Sansão deitou-se até à meia noite, e à meia noite se levantou, e arrancou as 

portas da entrada da cidade com ambas as umbreiras, e juntamente com a tranca as tomou, 

pondo-as sobre os ombros; e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de 

Hebrom. 
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Jesus tomou a cruz sobre os ombros. Sendo, Ele mesmo, a porta e a 
chave que abre a porta do céu. Com seu feito a porta do céu, ( a 
Jerusalém celestial), se abriu para nós.  

 
Hebrom quer dizer comunhão, união. Jesus com seu sacrifício sobre 

o monte do Gólgota, através do seu corpo, nos abre um vivo caminho para 
a comunhão eterna com Deus. 

 
 JUIZES 16:29 Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e 

arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua esquerda na outra. 30 E disse 

Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o 

povo que nela havia; e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara 

em sua vida.  
 

Jesus morre com os braços abertos. Maior foi a vitória de Jesus na 
sua morte do que durante a sua vida. Cumpriu-se: “tragada foste o morte 
na vitória.” I COR.15:54. 

8.4 BODE EMISSÁRIO É UM ENIGMA QUE SIMBOLIZA O SENHOR JESUS. 

 

AS LIGAÇÕES PROFÉTICAS entre o bode emissário e a vidas de Jesus e 
seu sofrer. Estes elos nos garantem que a forma e o sacrifício especial 
do bode emissário é um tipo profético de Jesus.  

 
Este tipo aponta: principalmente, para aspectos do desprezo, 

descaso, abandono e sofrimentos gerais que o Senhor passou em seu 
ministério em nosso favor.  

 
O bode “emissário” era uma materialização profética de aspectos 

específicos do sacrifício de Jesus. 
 
Jesus o cordeiro de deus seria desprezado e tido como indigno. 

Seria considerado imundo, um pecador representado pelo bode. O 
sofrimento e o desprezo foram muito bem detalhados pelo profeta Isaias, 
mais abaixo citado.  

 
Vejamos o que a lei de Moisés materializava e que profeticamente e 

figuradamente, apontava para o sofrimento de Jesus. Era o sacrifício de 
um animal por abandono. Esse era levado ao deserto por causa do pecado 
do homem e ali ficava sozinho, abandonado até morrer. Todos abandonaram 
Jesus para morre sozinho na cruz por nossos pecados. Leiamos levítico: 

 

 LEVÍTICO 16:18-265 Então sairá ao altar, que está perante o SENHOR, e fará expiação por ele; e 

tomará do sangue do novilho, e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. 19 E 

daquele sangue espargirá sobre o altar, com o seu dedo, sete vezes, e o purificará das imundícias dos 

filhos de Israel, e o santificará. 20 Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda 

da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. 21 E Arão porá ambas as suas mãos sobre 

a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as 
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suas transgressões, e todos os seus pecados; e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao 

deserto, pela mão de um homem designado para isso. 22 Assim aquele bode levará sobre si todas 

as iniquidades deles à terra solitária; e deixará o bode no deserto.  
 

AGORA, VEJAMOS A PROFECIA DE ISAÍAS com o mesmo conteúdo 
PROFÉTICO DA LEI MOSÁICA, sobre o sofrimento e abandono de Jesus na 
cruz: 
 

 ISAÍAS 53:1 Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? 2 Pois 

foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai duma terra seca; não tinha formosura nem 

beleza; e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. 3 Era 

desprezado, e rejeitado dos homens; homem de dores, e experimentado nos sofrimentos; e, como um de 

quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. 4 

Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou 

com as nossas dores; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e 

oprimido. 5 Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas 

iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6 Todos 

nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor 

fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 7 Ele foi oprimido e afligido, mas não 

abriu a boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda 

perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. 8 Pela opressão e pelo juízo foi 

arrebatado; e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da 

terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? 9 E deram-lhe a 

sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem 

houvesse engano na sua boca. 10 Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar; 

quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a 

vontade do Senhor prosperará em suas mãos. 11 Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará 

satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará 

sobre si. 12 Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo; 

porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores; mas ele levou 

sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 

 

 ROMANOS 5:8 Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda 

pecadores, Cristo morreu por nós. 9 Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos 

por ele salvos da ira. 10 Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela 

morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 11 E não 

somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor 

Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. 12 Portanto, 

assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte 

passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. 
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8.5  AS CIDADES DE REFÚGIO APONTAVAM PARA JESUS. 

 
Toda alma que pecar esta morrerá, entretanto havia exceções. As 

cidades de refugio era um meio de os homens escaparem da sentença de 
morte dada em razão do pecado involuntário. O pecador se refugiava na 
cidade até a morte do sumo sacerdote. Esse sacerdote era ungido com 
óleo. Ninguém podia cobra o seu pecado, (homicídio). Isso simboliza que: 
Quem estiver abrigado, refugiado, em Jesus não haverá condenação pelo 
pecado. Jesus Cristo é o sumo sacerdote ungido. Como Ele é eterno, não 
morre sempre nos garantirá o perdão dos nossos pecados. Como dito em 
Romanos 8:33 “Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É 
Deus quem os justifica.”  
 
Leiamos a tipologia de Jesus, o abrigo seguro contra a morte: 

 

 NÚMEROS 35:6 Entre as cidades que dareis aos levitas haverá seis cidades de refúgio, as quais dareis 

para que nelas se acolha o homicida; e além destas lhes dareis quarenta e duas cidades. 11 escolhereis 

para vós cidades que vos sirvam de cidades de refúgio , para que se refugie ali o homicida que tiver 

matado alguém involuntariamente. 12 E estas cidades vos serão por refúgio do vingador, para que não 

morra o homicida antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. 25 e a congregação 

livrará o homicida da mão do vingador do sangue, fazendo-o voltar à sua cidade de refúgio a que se 

acolhera; ali ficará ele morando até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o 

óleo sagrado. 
 

 HEBREUS 6:18 para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos 

poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança 

proposta; 19 a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu; 

20 aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de 

Melquizedeque. 

 

 ISAÍAS 32:2 Um varão servirá de abrigo contra o vento, e um refúgio contra a 

tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra duma grande penha em 

terra sedenta. 
 

O SENHOR É O NOSSO REFÚGIO.  
 

 Joel 3:16 E o Senhor brama de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz; os céus e a terra tremem, mas 

o Senhor é o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. 
 

 ISAÍAS 33:16 Este habitará nas alturas; as fortalezas das rochas serão o seu 

alto refúgio ; dar-se-lhe-á o seu pão; as suas águas serão certas. 
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 II SAMUEL 22:3 É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei; é o meu escudo, e a 

força da minha salvação, o meu alto retiro, e o meu refúgio . O meu Salvador; da 

violência tu me livras. 
 

 SALMOS 9:9 O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio 

em tempos de angústia. 
 

 SALMOS 18:2 O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o 

meu Deus, o meu rochedo, em quem me refúgio ; o meu escudo, a força da minha 

salvação, e o meu alto refúgio . 

 

 SALMOS 25:20 Guarda a minha alma, e livra-me; não seja eu envergonhado, 

porque em ti me refúgio . 
 

 SALMOS 91:4 Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio ; a sua verdade 

é escudo e broquel. 9 Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio , e do Altíssimo 

a tua habitação. 

 

 

8.6  O SENHOR FALA ATRAVÉS DE IMAGENS. 

 

IMAGEM é a representação de alguma coisa ou pessoa. É a figura ou 
semelhança de algo. Não é a própria coisa mas pela sua imagem é possível 
ver, entender ou saber o que ou quem é aquilo que se esta falando.  

 
 CITAÇÕES de IMAGENS. 

 

 I CORÍNTIOS 15:49 E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a 

imagem do celestial. 

 

 II CORÍNTIOS 3:18 Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do 

Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do 

Senhor. 

 

O Espírito Santo transforma o homem. Ele faz que os servos 
reflitam, demonstrem Jesus em suas vidas. Os servos nascem de novo 
por operação da palavra e do Espírito Santo. Somos novas criaturas 
diante de Deus e dos homens. Nascidos da palavra e do Espírito 
Santo.  

 

 II CORÍNTIOS 4:4 Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que 

lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 
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EXEMPLOS DE IMAGENS: 

 
 HEBREUS 1:3 O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e 

sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos 

nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas;  

 

Jesus é a imagem do Pai. (Deus é composto de três pessoas - Pai, filho 
e Espírito Santo= Três em um). 
 

 GÊNESIS 1:26,27 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a 

terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27 E criou Deus o homem à sua imagem: à 

imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.  

 

O homem foi criado, semelhantemente, a imagem de Deus. Uma das 
semelhanças do homem com seu criador é que ele também tem três 
componentes: Corpo, alma e espírito= três em um. Outra semelhança é 
que Deus é espírito e não terá fim. O homem criado a semelhança de 
Deus tem espírito e esse espírito existirá para sempre. Estarão com 
Deus, eternamente, os salvo, ou sem Deus, se não aceitarmos a Jesus 
para sermos salvos. 

8.7  O SACRIFÍCIO PACÍFICO É TIPO/IMAGEM DE JESUS - SACRIFÍCIO DA 
PAZ. 

 ISAIAS 53:5 Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas 

iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos 

sarados. 

 

 EFÉSIOS 2:13-18 Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e 

estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. 13 Mas agora em 

Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 14 Porque ele 

é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de separação que estava 

no meio, 15 Na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que 

consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, 

fazendo a paz, 16 E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, 

matando com ela as inimizades. 17 E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós 

que estáveis longe, e aos que estavam perto; 18 Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um 

mesmo Espírito.  

 

 COLOCENSES 1:20-22 E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua 

cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as 

que estão na terra, como as que estão nos céus. 21 A vós também, que noutro tempo 
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éreis estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou 22 

No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis, e 

inculpáveis. 

 

 EXODO 29:28 E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é 

oferta alçada; e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos; a 

sua oferta alçada será para o SENHOR.  
 

 HEBREUS 5:1 Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens 

nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, 2 e andai em amor, 

como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como 

oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. 

 

 HEBREUS 9:26 Doutra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo; 

mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou, para aniquilar o 

pecado pelo sacrifício de si mesmo. 
 

 HEBREUS 10:12 Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos 

pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. 

 

8.8 HOLOCAUSTOS DE ANIMAIS TIPIFICAM O SACRIFÍCIO DE JESUS. 

 

  HEBREUS 10:1-21 Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a 

imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se 

oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. 5 Pelo que, entrando no mundo, diz: 

Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste; 6 não te deleitaste em holocaustos e oblações 

pelo pecado. 7 Então eu disse: Eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. 8 Tendo dito acima: 

Sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste (os quais se 

oferecem segundo a lei); 9 agora disse: Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro, para 

estabelecer o segundo. 10 É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo 

de Cristo, feita uma vez para sempre. 11 Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, 

ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados; 12 mas 

este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de 

Deus, 14 Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. 17 E não 

me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. 18 Ora, onde há remissão destes, não há mais 

oferta pelo pecado. 19 Tendo pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de 

Jesus, 20 pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isso é, da sua carne, 

21 e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 

8.9  JOSÉ FILHO DE JACÓ É TIPO OU FIGURA/IMAGEM DE JESUS. 
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 GÊNESIS 37:31 Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no 

sangue.  

 

 GÊNESIS 40:18 Então respondeu José, e disse: Esta é a sua interpretação: Os três cestos são 

três dias; Mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado.  

 

O padeiro-mor é também uma figuração simples de Jesus. Jesus é pão-
mor, aquele que nasceu em Belém a casa do pão... e também é o 
padeiro-mor – aquele que prepara o pão para nos alimentar. Aquele que 
foi amassado e esmagado e assado em holocausto e ressuscitou em três 
dias... O Espírito Santo é o vinho e também o copeiro-mor que serve o 
vinho para a igreja – os dons e as demais operações do Espírito 
Santo. Ele participa do ministério de Jesus, mas não morre porque a 
morte, o sacrifício é apenas de Jesus e não do Espírito Santo. 
(Lembrando que os tipos apresentam paralelos e elos os quais nos 
conduz à coisa figurada e não é exatamente igual ao tipificado... se 
fosse igual não serial um tipo mas a própria coisa figurada...) 

 

 GÊNESIS 40:22 José, pois, conheceu os seus irmãos; mas eles não o conheceram. (Jesus veio para os 

seus e eles não o receberam). 

 

 GÊNESIS 42:8 E ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei isso, e vivereis; porque eu temo a Deus.  

 

 ATOS 7:9 E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito; mas Deus era com ele.  

 

 GÊNESIS 37:28 Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e 

venderam José por vinte moedas de prata, aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito.  

 

 GÊNESIS 50:19 Respondeu-lhes José: Não temais; acaso estou eu em lugar de Deus? 20 Vós, na 

verdade, intentastes o mal contra mim; Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste 

dia, isso é, conservar muita gente com vida. 21 Agora, pois, não temais; eu vos sustentarei, a vós e a 

vossos filhinhos. Assim ele os consolou, e lhes falou ao coração. 

 
O profeta Jonas é um tipo ou figura/imagem de Jesus. Jonas ficou três 

dias no ventre de um peixe e depois ressurgiu. Jesus ficou três dias no seio 
da terra e depois ressuscitou. Jonas passou por isso para poder levar a 
palavra de deus a homens ímpios e com isso os salvar do juízo. Igualmente 
Jesus morreu para nos dar a palavra que nos salva do juízo eterno. 

 

 JONAS 1:17 Preparou, pois, o SENHOR um grande peixe, para que tragasse a Jonas; e esteve Jonas 

três dias e três noites nas entranhas do peixe.  

 

 MATEUS 12:40 pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim 

estará o Filho do homem três dias e três noites no seio da terra. 41 Os ninivitas se levantarão no 

juízo com esta geração, e a condenarão; porque se arrependeram com a pregação de Jonas . E eis aqui 

quem é maior do que Jonas . 
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 MATEUS 16:4 Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de 

Jonas . E, deixando-os, retirou-se.  

 

 LUCAS 11:30 porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, também o Filho do 

homem o será para esta geração. 

8.10 JACÓ É UM TIPO HUMANO, OU FIGURA/IMAGEM, DE JESUS O 
PRIMOGÊNITO. 

 JACÓ CONSEGUIU A PRIMOGENITURA E POR ISSO PASSOU A SER TIPO DE JESUS.  
 

 SALMOS 105:5 Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. (Em 

Jesus somos feitos filhos) 

 

 JOAO 4:6 E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto 

da fonte. Era isso quase à hora sexta. (Jesus a verdadeira fonte de Jacó). 

 

 GÊNESIS 25:33 Ao que disse Jacó : Jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois; e vendeu o seu direito de 

primogenitura a Jacó . 
 

 ISAÍAS 41:8 Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó , a quem escolhi, descendência de Abraão. 

 

 ISAÍAS 59:20 E virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se desviarem da 

transgressão, diz o Senhor. 

 

 ISAÍAS 65:9 E produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro dos meus montes; e os 

meus escolhidos herdarão a terra e os meus servos nela habitarão. 

 

8.11 O PATRIARCA ISAQUE É UM TIPO DE JESUS.  

 
Isaque seria sacrificado por seu pai em holocausto a Deus. Deus 

proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Jesus o cordeiro de 
deus veio morrer por nos. 
 

 GÊNESIS 22:2 Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho; o teu único filho, Isaque , a quem amas; vai à 

terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. 7 Então disse 

Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai! Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho! Perguntou-lhe 

Isaque : Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 

 
 HEBREUS 11:17,18 Pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque ; sim, ia oferecendo o seu unigênito 

aquele que recebera as promessas, 18 e a quem se havia dito: Em Isaque será chamada a tua 

descendência, 
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 ROMANOS 9:7 nem por serem descendência de Abraão são todos filhos; mas: Em Isaque será 

chamada a tua descendência.  
 

 GÁLATAS 4:28 Ora vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque . 
 

8.12 O REI DAVI É UM TIPO DE JESUS.  

 

O REI É O CABEÇA OU O GOVERNO DO POVO. JESUS O NOSSO REI É O CABEÇA 
DA IGREJA, PORTANTO NOSSO GOVERNADOR. 

 

 EZEQUIEL37:24-25 Também meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor só; 

andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. 25 Ainda habitarão na terra 

que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais; nela habitarão, eles e seus filhos, e os filhos de 

seus filhos, para sempre; e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. 
 

 ATOS 2:25-34 Porque dele fala Davi : Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, 

para que eu não seja abalado; 29 Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca 

Davi , que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. 31 prevendo isso, Davi 

falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne 

viu a corrupção. 34 Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: 

Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, 

 

 APOCALIPSE 3:7 Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o 

que tem a chave de Davi ; o que abre, e ninguém fecha; e fecha, e ninguém 

abre. 

 

 APOCALIPSE 5:5 E disse-me um dentre os anciãos: Não chores; eis que o Leão da tribo 

de Judá, a raiz de Davi , venceu para abrir o livro e romper os sete selos. 

 

 APOCALIPSE 22:16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. 

Eu sou a raiz e a geração de Davi , a resplandecente estrela da manhã. 

 

8.13 O CORDEIRO TIPO DO SENHOR JESUS.  

 
O cordeiro era sacrificado no lugar do pecador, para que Deus não 

cobrasse o pecado um cordeiro inocente assumia o lugar do homem. Com a 
finalidade de nos poupar da morte, deus enviou seu Filho Inocente, para 
morrer em nosso lugar. 

 

 LEVÍTICO 4 32-34 32 Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem 

defeito trará. 33 E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do 
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pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o 

holocausto. 34 Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá 

sobre as pontas do altar do holocausto; então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar.  

 

 EXODO 29:38-45 Isso, pois, é o que oferecereis sobre o altar: dois cordeiros de um ano, cada dia, 

continuamente. 39 Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro 

oferecerás à tarde.  
 

 JOÃO 1:29,36 No dia seguinte JOÃO viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de 

Deus, que tira o pecado do mundo. 36 e, olhando para Jesus, que passava, disse: Eis o 

Cordeiro de Deus! 

 

 APOCALIPSE 5:6,8,12,13 Nisso vi, entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anciãos, um 

Cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de 

Deus, enviados por toda a terra. 8 Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro 

anciãos prostraram-se diante do Cordeiro , tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de 

incenso, que são as orações dos santos. 12 que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro , 

que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. 13 

Ouvi também a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas 

que neles há, dizerem: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro , seja o louvor, e a honra, e a 

glória, e o domínio pelos séculos dos séculos: 

 

 APOCALIPSE 7:14,17 Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Estes são os que vêm da 

grande tribulação, e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do 

Cordeiro . 17 porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apascentará e os conduzirá às 

fontes das águas da vida; e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. 

 

 APOCALIPSE 19:7 Regozijemo-nos, e exultemos, e demos-lhe a glória; porque são chegadas as bodas 

do Cordeiro , e já a sua noiva se preparou, 9 E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles 

que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro . Disse-me ainda: Estas são as 

verdadeiras palavras de Deus. 

 

 APOCALIPSE 21:9 E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das sete últimas pragas, e 

falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro .  
 

 APOCALIPSE 22:14 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no 

sangue do Cordeiro para que tenham direito à arvore da vida, e possam 

entrar na cidade pelas portas. 

 

 ATOS 8:32 Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como a ovelha ao 

matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre 

a sua boca. 
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 I PEDRO 1:18-20 sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 

resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, 19 mas com 

precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de 

Cristo, 20 o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim 

dos tempos por amor de vós. 

 

 ISAÍAS 53:7 Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca; como um cordeiro que é 

levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus 

tosquia dores, assim ele não abriu a boca. 
 

8.14  O SENHOR FALA ATRAVÉS DE SOMBRAS. 

 

SOMBRA é o aspecto, a aparência, o contorno ou perfil de alguma 
coisa ou de alguém. A representação de algo. 
 
CITAÇÕES de SOMBRAS. 
 

Uma sombra não é aquilo que a gerou. A sombra apenas apresenta os 
contornos turvos de alguma coisa. Para que haja sombra é preciso que a 
luz incida sobre algum objeto para que a sombra possa existir. Quanto ao 
reino espiritual a luz é Jesus. Leiamos passagens que abordam o tema 
sombras de coisas espirituais:  

 I COLOSSENSES 2:16 Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos 

dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, 17 Que são sombras das coisas 

futuras, mas o corpo é de Cristo. 

 HEBREUS 8:3-5 Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios; por isso 

era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. 4 Ora, se ele estivesse na terra, nem 

tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, 5 Os quais 

servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi 

avisado, estando já para acabar o tabernáculo; porque foi dito: Olha, faze tudo conforme o modelo que 

no monte se te mostrou. 

 

 HEBREUS 10:1 Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem 

exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode 

aperfeiçoar os que a eles se chegam. 

 

EXEMPLOS DE SOMBRAS: 
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 O SÁBADO, (do hebraico “xabbath“), É UM TIPO, ou sombra, DE 

JESUS. Jesus é o verdadeiro descanso que viria para seu povo.  

 

OS JUDEUS VIVIAM O SÁBADO, O QUAL APONTAVA PARA JESUS. Nós vivemos 

o verdadeiro sábado. Descansamos em Jesus todos os dias.82 Ele disse que 

era o senhor do sábado e que era para todos os cansados irem até Ele e 

encontrariam descanso. Assim, quem está em Jesus está no descanso eterno 

de Deus. 

 

O dia de descanso fazia parte da lei de Moisés. Toda a lei aponta 

para Jesus a lei perfeita. Todavia existem algumas particularidades 

interessantes e tipológicas sobre o Sábado Mosaico como TIPO DE JESUS. 

 

Vejamos alguns detalhes do sábado guardado pelos judeus e seus 

significados proféticos, (ENTRE OUTROS). 

  

O SÁBADO, da lei, TIPO DE JESUS: 
 
o Tinha o dia de descanso terreno. Mesmo sendo dia de descanso ainda se 

andava e fazia algumas coisas. No sábado da lei ainda existia 

pequenos trabalhos. 

o No sábado da lei a caminhada era curta. Pequena caminhada terrena num 

descanso terreno.  

o O homem quando pecou recebeu, além da sentença de morte, recebeu a 

sentença de ter que trabalhar. 

 

JESUS O VERDADEIRO SÁBADO: 

o Jesus nosso descanso eterno.83 Tudo está consumado por Ele. Aqui são 

só descanso e gozo eterno. Ele fez tudo. Somos fruto de seu penoso 

trabalho. 

                                                 
82 JESUS É O NOSSO SABAT. Nele descansamos de tudo que nos aflige, especialmente o nosso fardo de pecados. 

MATEUS 11:28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 

 

 

83 LUCAS 6:5 E dizia-lhes: O Filho do homem é Senhor até do sábado. 
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o Jesus é o caminho longo que nos leva para a eternidade. Nele 

caminhamos até o céu. 

o Jesus levou na cruz os nossos pecados e venceu a morte. O maior 

trabalho é carregar o pecado e a sentença de morte. Ele fez isso por 

nós. Não temos que trabalha para sermos salvos, pois a salvação vem 

pela graça e não pelas obras do homem. 

 

 Jesus e seus discípulos NÃO GUARDAVAM o sábado. ELE É NOSSO 

MODELO A SER SEGUIDO. Ele mesmo disse que era o senhor do sábado. Temos 

que guarda a Jesus em nossos corações e não um dia físico semanal. 

Leiamos isso: 

 

 MATEUS 12:8 Porque o Filho do homem até do sábado é Senhor.  

 

Também falou que era lícito fazer o bem no sábado. Ele quebrava o sábado e 

curava nos sábados. 

 

Leiamos isso: 

 

 MATEUS 12:12 Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por conseqüência, lícito 

fazer bem nos sábados. 
 

 JOÃO 9:14 E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos.  

 

 LUCAS 13:14 E, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava 

no sábado, disse à multidão: Seis dias há em que é mister trabalhar; nestes, pois, vinde para serdes 

curados, e não no dia de sábado. 15 Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no 

sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não o leva a 

beber? 16 E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 

há dezoito anos Satanás tinha presa?  

 

 JOÃO 5:9 Logo aquele homem ficou são; e tomou o seu leito, e andava. E aquele dia era 

sábado. 10 Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o 

leito. 16 E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, e procuravam matá-lo, porque fazia estas 

coisas no sábado.  
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 JOÃO 5:18 Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só 

quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a 

Deus.  

 

JESUS DISSE QUE OS SACERDOTES DO VELHO TESTAMENTO também 

QUEBRAVAM O SÁBADO: 

 JOÃO 7:22 Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, no sábado circuncidais um 

homem. 23 Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, 

indignais-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem?  

 

 MATEUS 12:5 Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo 

violam o sábado, e ficam sem culpa?  
 

OS DISCÍPULOS DE JESUS TAMBÉM QUEBRAVAM O SÁBADO.  

 

LEIAMOS: 

 MARCOS 2:23 E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus 

discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. 24 E os fariseus lhe disseram: Vês? 

Por que fazem no sábado o que não é lícito? 27 E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do 

homem, e não o homem por causa do sábado.  
 

 LUCAS 6:1 E aconteceu que, no sábado segundo-primeiro, passou pelas searas, e os seus 

discípulos iam arrancando espigas e, esfregando-as com as mãos, as 

comiam.  

 

 O apóstolo Paulo disse que ninguém deveria nos julgar em razão de 

sombras. Entre estas sombras de coisas futuras ele citou o sábado. 

Leiamos: 

 COLOSSENSES 2:16 Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos 

dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. 17 Que são sombras das coisas 

futuras, mas o corpo é de Cristo. 

  

8.15 O SENHOR FALA ATRAVÉS DE FIGURAS. 

 

FIGURA é a forma ou representação exterior de algo. Símbolo ou imagem ou 
semelhança representativa de algo. 
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CITAÇÕES de FIGURAS: 
 

 

 ROMANOS 5:14 No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não 

tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. 

 

 HEBREUS 9:24 Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do 

verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. 
 
Os santuários terrenos: o templo e o tabernáculo eram FIGURAS que apontavam 
para o templo eterno existente no céu. 
 

 HEBREUS 8:2 ministro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou, e 

não o homem. 5 os quais servem àquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, 

como Moisés foi divinamente avisado, quando estava para construir o tabernáculo ; porque lhe foi 

dito: Olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. 

 

 EXEMPLOS DE FIGURAS: 
 

 HEBREUS 8:5 Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, 

como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo; porque foi dito: Olha, faze 

tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. 

 

 JOÃO 16:25 Disse-vos estas coisas por figuras; chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por 

figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. 29 Disseram os seus discípulos: Eis que agora 

falas abertamente, e não por figura alguma. 

 

8.16 ADÃO É UMA FIGURA, É UMA PROFECIA QUE APONTA PARA JESUS. 

 

 A bíblia diz que Adão é uma figura de Jesus. 
 

 Romanos. 5:14 No entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não 

pecaram à semelhança da transgressão de Adão o qual é figura daquele que havia de 

vir. 

 

  I CORÍNTIOS 15:22 Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão 

vivificados. 45 Assim também está escrito: O primeiro homem, Adão , tornou-se alma vivente; o 

último Adão , espírito vivificante. 46 Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal; depois o 

espiritual. 47 O primeiro homem, sendo da terra, é terreno; o segundo homem é do céu. 48 

Qual o terreno, tais também os terrenos; e, qual o celestial, tais também os celestiais. 49 E, assim como 

trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. 

 
 O HOMEM TIPIFICADO COMO PEIXE. 
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 MATEUS 13:47 Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou 

toda espécie de peixes. 48 E, quando cheia, puxaram-na para a praia; e, sentando-se, puseram os bons 

em cestos; os ruins, porém, lançaram fora. 49 Assim será no fim do mundo: sairão os anjos, e separarão os 

maus dentre os justos, 50 e lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali haverá choro e ranger de dentes. 51 

Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Entendemos. 

 
 O HOMEM TIPIFICADO COMO ERVA OU A ÁRVORE. 
 

 SALMOS 92:7 quando os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a 

iniquidade, é para serem destruídos para sempre. 

 

 SALMOS 103:15 Quanto ao homem, os seus dias são como a erva; como a flor do campo, assim ele 

floresce. 16 Pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. 

 

 I PEDRO 1:24 Por que: Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a 

erva, e caiu a sua flor. 

 

 MATEUS 7:16 Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou 

figos dos abrolhos? 17 Assim, toda árvore boa produz bons frutos; porém a árvore má produz frutos maus. 

 

 MATEUS 12:33 Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom; ou fazei a árvore má, e o seu fruto 

mau; porque pelo fruto se conhece a árvore. 34 Raça de víboras! Como podeis vós falar coisas boas, 

sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. 35 O homem bom, do seu 

bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 

 

 SALMOS 1:1-3 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem 

se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores; 2 antes tem seu prazer na 

lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. 3 Pois será como a árvore plantada junto 

às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai; e tudo quanto 

fizer prosperará. 
 

 O HOMEM TIPIFICADO POR PLANTA, LAVOURA E EDIFÍCIO. 

 

 I CORÍNTIOS 3:9 Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus e edifício de 

Deus. 10 Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor, o fundamento, e 

outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele. 

 

 MATEUS 9:37 Então disse a seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são 

poucos. 

 
 A MENTE E PENSAMENTOS SIMBOLIZADOS PELO CORAÇÃO.  
 

 MATEUS 13:15 Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e 

fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o 

coração, nem se convertam, e eu os cure. 16 Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vêem, e os 

vossos ouvidos, porque ouvem. 
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 JOÃO 12:40 Cegou-lhes os olhos e endureceu lhes o coração, para que não vejam com os olhos e 

entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. 
 

 ATOS 8 :22 Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja 

perdoado o pensamento do teu coração. 
 

 HEBREUS 8:10 Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor; 

porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei; eu serei o seu Deus, e 

eles serão o meu povo. 
 

 GÊNESIS 6:5 Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação 

dos pensamentos de seu coração era má continuamente. 

 

 GÊNESIS 8:21 Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a 

terra por causa do homem; porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice; 

nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. 
 
 

8.17 O SENHOR FALA ATRAVÉS DE PARÁBOLAS E PROVÉRBIOS. 

 
PARÁBOLA é a narrativa alegórica de algo importante. É um modo indireto, 
ou representativo, de algo por paralelismos, semelhanças, 
correspondências e afinidades. 
 
 CITAÇÕES de PARÁBOLAS E PROVERBIOS. 
 
 SALMOS 49:4 Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola; declararei o meu enigma na harpa.  

 

 SALMOS 78:2 Abrirei a minha boca numa parábola; falarei enigmas da antiguidade. 

 

 EZEQUIEL17:2 Filho do homem propõe um enigma, e profere uma parábola para com a casa 

de Israel. 

 

 EZEQUIEL18:2,3 Que pensais, vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: 

Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? 3 Vivo eu, diz o Senhor DEUS, 

que nunca mais direis esta parábola em Israel. 

 

 EZEQUIEL20:49 Então disse eu: Ah! Senhor DEUS! Eles dizem de mim: Não é este um 

proferidor de parábolas? 

 

 EZEQUIEL24:3 E fala por parábola à casa rebelde, e dize-lhes: Assim diz o Senhor DEUS: Põe a 

panela ao lume, põe-na, e deita-lhe também água dentro. 

 

 MATEUS 13:3,13,18,24,31,33,34,53 E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis 

que o semeador saiu a semear. 10 E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas 

por parábolas? 13 Por isso lhes falo por parábolas; porque eles, vendo, não vêem; e, ouvindo, 
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não ouvem nem compreendem. 18 Escutai vós, pois, a parábola do semeador. 24 Propôs-lhes outra 

parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu 

campo. 31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda 

que o homem, pegando nele, semeou no seu campo; 33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha, até que 

tudo esteja levedado. 34 Tudo isso disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes 

falava sem parábolas.. 
 

 MATEUS 15:15 E PEDRO , tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. 

 

 MATEUS 21:33 Ouvi, ainda, outra parábola: Houve um homem, pai de família, que plantou uma 

vinha, e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a 

uns lavradores, e ausentou-se para longe. 

 

 MATEUS 24:32 Aprendei, pois, esta parábola da figueira: Quando já os seus ramos se tornam 

tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. 

 

 MARCOS 3:23 E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar 

Satanás? 

 

 MARCOS 4:11 E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que 

estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas. 

 

 MARCOS 4:30 E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o 

representaremos? 
 

 MARCOS 12:1 E começou a falar-lhes por parábolas: Um homem plantou uma vinha, e cercou-a 

de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu 

para fora da terra. 

 

 LUCAS 6:39 E dizia-lhes uma parábola: Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos 

na cova? 

 

 LUCAS 8:4 E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por 

parábola.: 5 Um semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, caiu alguma junto do 

caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. 

 

 LUCAS 12:16 E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha 

produzido com abundância. 17 E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde 

recolher os meus frutos. 18 E disse: Farei isto: Derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, 

e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens; 19 E direi a minha alma: Alma, tens em 

depósito muitos bens para muitos anos; descansa, come, bebe e folga.:41E disse-lhe PEDRO : Senhor, 

dizes essa parábola a nós, ou também a todos? 

 

 LUCAS 20:9 E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha, e 

arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. 19 E os principais dos 
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sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora; mas temeram o povo; 

porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. 

 

  JOÃO 10:6 Jesus disse-lhes esta parábola; mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. 

 

  JOÃO 16:25 Disse-vos isto por parábolas; chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por 

parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. 29 Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que 

agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. 

 

EXEMPLOS DE PARÁBOLAS E PROVÉRBIOS: 
 

 HABACUQUE 2:6 Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio 

sarcástico contra ele? E se dirá: Ai daquele que multiplica o que não é seu! E daquele que 

carrega sobre si dívidas! 

 

8.18 O SENHOR FALA ATRAVÉS DE ESPELHOS. 

 

ESPELHAR (espelho) é tornar evidente. É demonstrar algo a partir de 
outro como se fosse sua imagem. É imitar ou ver-se em algo ou alguém 
por sua imagem e semelhanças. É duplicação ou replica de algo. Um 
conhecido termo que indica espelhamento ou duplicação é o termo 
inglês CLONE. 
 

 CITAÇÕES de ESPELHOS. 
 

 I CORÍNTIOS 13:12 Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a 

face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 

 

 II CORÍNTIOS 3:18 Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória 

do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do 

Senhor. 

 

 TIAGO 1:23 Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem 

que contempla ao espelho o seu rosto natural. 

  

EXEMPLOS DE ESPELHO: 

 
 LUCAS 18:9-14 E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que 

eram justos, e desprezavam os outros: 10 Dois homens subiram ao templo, para orar; um, fariseu, 

e o outro, publicano. 11 O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: O Deus, graças te dou 

porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como este 

publicano. 12 Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 13 O publicano, 

porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, 

dizendo: O Deus, tem misericórdia de mim, pecador! 14 Digo-vos que este desceu justificado para sua 
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casa, e não aquele; porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si 

mesmo se humilha será exaltado. 

 

 DEUTERONÔMIO 8:3 E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não 

conheceste, nem teus pais o conheceram; para te dar a entender que o homem não 

viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do SENHOR viverá o homem.  
 

8.19 O SENHOR FALA ATRAVÉS DE FORMAS. 

 

FORMAS é a configuração de algo. E a descrição de algo por seus 
componentes e características e singularidades. Modo ou maneira de ser 
de alguma coisa. 

 
CITAÇÕES de FORMAS. 

   
 EZEQUIEL43:11 E, envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta 

casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os 

seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis; e escreve isso aos seus olhos, para 

que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. 

 

 EXEMPLOS DE FORMAS: 

 
 LUCAS 3:22 E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba; e ouviu-se uma 

voz do céu, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. 

 

8.20 O SENHOR FALA ATRAVÉS DE SIMBOLISMOS OU SIMBOLOS.84 

 

SÍMBOLO é a substituição de uma coisa por um sinal que o representa. Imagem 
que representa algo abstrato. 

 

 CITAÇÕES de SIMBOLOS. 

 

 HEBREUS 3:6 Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa; a qual casa somos nós, se tão 

somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim.  

 

 I CORÍNTIOS 3:9 Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus e edifício de 

Deus. 

 

 II CORÍNTIOS 5:1 Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, 

temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 

 

                                                 
84. 
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 EFÉSIOS 2:21 No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. 

 

EXEMPLOS DE SIMBOLOS: 

 
 II TIMÓTEO 2:20 Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas 

também de pau e de barro; uns para honra, outros, porém, para desonra.  

 

 I PEDRO 2:5 Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio 

santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.  

8.21 O PATRIARCA MOISÉS É TIPO PROFÉTICO/ SÍMBOLO DE JESUS.  

 

 ÊXODO 24:2 Só Moisés se chegará ao Senhor; os, outros não se chegarão; nem o povo subirá com 

ele. 

8.22 ABEL SIMBOLIZANDO O SENHOR JESUS.  

 

 HEBREUS 11:4 Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que 

Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas 

oferendas, e por meio dela depois de morto, ainda fala. 

 

 HEBREUS 12:24 E a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, 

que fala melhor do que o de Abel .  
 

 GÊNESIS 4:2,4,8 Tornou a dar à luz a um filho a seu irmão Abel . Abel foi pastor de ovelhas, e 

Caim foi lavrador da terra. 4 Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura. 

Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, 8 Falou Caim com o seu irmão Abel . E, estando 

eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel , e o matou. 

 

8.23 A ARCA DE NOÉ TIPIFICANDO O CORPO DE CRISTO. 

  

 O APÓSTOLO PEDRO ALCANÇOU O SIMBOLISMO DA PESSOA DE NOÉ E SUA ARCA 
SALVADORA.  

 

 I PEDRO 3:18-21 Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o 

justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; sendo, na verdade, morto na carne, mas 

vivificado no espírito; 19 no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão; 20 os quais noutro tempo 

foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a 

arca; na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram através da água, 21 que também agora, por uma 

verdadeira figura - o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a 

indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. 
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 LUCAS 17:25 Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas, e que seja rejeitado por esta 

geração. 26 Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do 

Filho do homem. 27 Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé 

entrou na arca, e veio o dilúvio e os destruiu a todos. 
 

Abaixo se cumpriu a palavra que diz85: crê no Senhor Jesus e serás 
salvo tu e tua casa (família) A arca é um tipo da igreja. 

 

 GÊNESIS 7:7-9 Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres 

de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. 8 Dos animais limpos e dos que não são 

limpos, das aves, e de todo réptil sobre a terra, 9 entraram dois a dois para junto de Noé na arca, macho e 

fêmea, como Deus ordenara a Noé.  
 

 HEBREUS 11:7 Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se 

viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua 

família; e por esta fé condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. 
(salvação pela fé isso dentro do velho testamento). 

 

 ROMANOS 6:1-5 Que diremos pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? 2 De modo 

nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? 3 Ou não sabeis que todos 

quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? 4 De sorte que fomos 

sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo foi 

ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós 

também em novidade de vida. 5 Porque, se fomos plantados juntamente 

com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua 

ressurreição.  

 

 COLOCENSES 2:12 Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé 

no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. (Noé passou pelas águas dentro da 

arca. Os servos dentro da igreja, que é a arca de Jesus, passa pelas águas do batismo). 

 

8.24  O SACERDOTE MELQUIZEDEQUE É UM TIPO DO SENHOR JESUS. 

 

                                                 
85 A SALVAÇÃO É PARA TODA A FAMÍLIA. 

 ATOS 11:14 O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa.  

 ATOS 16:31 E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.  
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As ligações proféticas entre o sacerdote Melquisedeque e Jesus 
garantem que aquele é um tipo profético a apontar para Jesus o 
verdadeiro sacerdote eterno.  

 
VEJAMOS alguns elos proféticos entre o Melquizedeque e Jesus: 
 
o Melquizedeque trouxe pão e vinho a Abraão; 
 
o Jesus entregou pão e vinho para seus discípulos e disse que 

aquilo era o seu corpo e o seu sangue; 
o Melquizedeque não tinha genealogia, aparece na bíblia e some do 

nada. Jesus enquanto Deus eterno não tem genealogia; 
o Jesus é sacerdote eternamente tal qual Melquizedeque. 
 

 HEBREUS 5:6 como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 

Melquizedeque. 10 sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de 

Melquizedeque . 
 

 HEBREUS 6:20 aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, 

segundo a ordem de Melquizedeque . 
 

 HEBREUS 7:11-17 De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico (pois sob este o povo 

recebeu a lei), que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de 

Melquizedeque , e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? 15 E ainda muito mais manifesto é 

isto, se à semelhança de Melquizedeque se levanta outro sacerdote, 17 Porque dele assim se 

testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquizedeque . 

 

 GÊNESIS 14:18 Ora, Melquizedeque , rei de Salém, trouxe pão e vinho; pois era sacerdote do 

Deus Altíssimo; 19 E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Possuidor dos céus 

e da terra; 20 E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão 

deu-lhe o dízimo de tudo.  

 

SALMOS 110:4 Jurou o Senhor, e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre, segundo a 

ordem de Melquizedeque . 

 

8.25 O SENHOR FALA ATRAVÉS DE ALEGORIAS. 

ALEGORIAS é um meio indireto de apresentar uma coisa ou uma ideia se 
utilizando das características paralelas de outra. (Entre as alegorias 
mais conhecidas estão às parábolas, os enigmas, os provérbios, os 
simbolismos em geral.) 
 
 CITAÇÕES de ALEGORIAS. 

 

 GÁLATAS 4:24 O que se entende por alegoria; porque estas são as duas alianças; uma, do 

monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. 
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 HEBREUS 9:9 Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e 

sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço.  
 

 OSEIAS 10:12 Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia; lavrai o campo de 

lavoura; porque é tempo de buscar ao SENHOR, até que venha e chova a justiça sobre vós. 

 

  I CORÍNTIOS 3:9 Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus e 

edifício de Deus. 
 

  MARCOS 13:2 E, respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará 

pedra sobre pedra que não seja derrubada. (Ele falava de seu corpo físico, que em três dias 

ressuscitaria). 
  

 MATEUS 4:16O povo, que estava assentado em trevas, Viu uma grande luz; E, aos que 

estavam assentados na região e sombra da morte, A luz raiou. 

 

EXEMPLOS DE ALEGORIAS: 
 
ALEGORIA SOBRE JESUS COMO A ROCHA – o apóstolo Paulo alcançou e disse 
que a rocha a qual jorrou água no deserto quando os judeus saíram do 
Egito era O SENHOR JESUS: 

 I CORÍNTIOS 10:4 E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra 

espiritual que os seguia; e a pedra era Cristo.  

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA PARA - “JESUS COMO A PEDRA / ROCHA”: 

 ATOS 4:8 Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos 

de Israel, 9 Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo 

como foi curado, 10 Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus 

Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em 

nome desse é que este está são diante de vós. 11 Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, 

a qual foi posta por cabeça de esquina. 12 E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do 

céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 13 Então eles, vendo a 

ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e 

reconheceram que eles haviam estado com Jesus. 

 

 MATEUS 21:42 Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra, que os edificadores 

rejeitaram, Essa foi posta por cabeça do ângulo. 
 

 ALEGORIA SOBRE JESUS COMO O PÃO ESPÍRITUAL – O apóstolo Paulo DISSE 
apenas que todos comeram da mesma COMINDA ESPÍRITUAL. Entretanto temos 
apoio, na palavra, para dizer que a comida espiritual ERA CRISTO. 
Disse Paulo: 
 

 I CORÍNTIOS 10:3 E todos comeram de uma mesma comida espiritual. 
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 “Paulo não falou, mas dizemos, que a comida espiritual que caia 
do céu e todos eles se alimentavam era CRISTO.” 

  
 JESUS dá o discernimento disso dizendo que o pão que caia do céu, 

durante a caminhada do povo no deserto, era ele próprio.  

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA PARA - “JESUS COMO ALIMENTO ESPÍRITUAL”: 

 JOÃO 6:31 Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. 32 

Disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade, na verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão do céu; mas 

meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 33 Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida 

ao mundo. 41 Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. 50 

Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. 51 Eu sou o pão vivo que desceu 

do céu; se alguém comer deste pão, viverá para sempre; e o pão que eu der é a minha carne, que 

eu darei pela vida do mundo. 58 Este é o pão que desceu do céu; não é o caso de vossos pais, que 

comeram o maná e morreram; quem comer este pão viverá para sempre.  
 

ALEGORIA SOBRE O PACTO DO VELHO E DO NOVO TESTAMENTO. A lei de Moisés 
versus a lei da graça de Jesus. O apóstolo Paulo alcançou e disse que os 
dois filhos de Abrão e suas mães tipificavam as alianças do Velho e do 
Novo testamento:  

 GALATAS 4:22-31 Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, e outro da livre. 23 

Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas, o que era da livre, por promessa. 24 O que 

se entende por alegoria; porque estas são as duas alianças; uma, do monte Sinai, gerando 

filhos para a servidão, que é Agar. 25 Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde à 

Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. 26 Mas a Jerusalém que é de cima é livre; a qual 

é mãe de todos nós. 27 Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz; Esforça-te e clama, tu que 

não estás de parto; Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. 28 Mas nós, 

irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. 29 Mas, como então aquele que era gerado 

segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. 30 Mas que diz a 

Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho 

da livre. 31 De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre.  

OBS: O versículo acima nos demonstra que não há salvação pela Lei mosaica. 

 ISAÍAS 54:1 Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz; rompe em cântico, e exclama com alegria, 

tu que não tiveste dores de parto; porque mais são os filhos da mulher solitária, do que os filhos da 

casada, diz o SENHOR. 

 
 HEBREUS 6:17 Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu 

conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. 

 

 ATOS 13:23 Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de 

Israel. 

 

 GALATAS 3:18 Porque, se a herança provém da lei, já não provém da promessa; mas Deus pela 

promessa a deu gratuitamente a Abraão.  
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 ROMANOS 9:7 Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos; mas: Em Isaque será 

chamada a tua descendência. 

 
 ALEGORIA SOBRE O TABERNÁCULO NO DESERTO APONTANDO PARA JESUS O 
VERDADEIRO TABERNÁCULO NO CÉU. 
 
 O ESCRITOR DE HEBREUS ALCANÇOU QUE A FIGURAÇÃO, OU a ALEGORIA ,DO 
TABERNÁCULO COMO TIPO DE JESUS. 
 

 HEBREUS 9:2-28 2 Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, e a 

mesa, e os pães da proposição; ao que se chama o santuário. 3 Mas depois do segundo véu estava o 

tabernáculo que se chama o santo dos santos. 6 Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo 

entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços; 7 Mas, no segundo, só o sumo 

sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo; 8 Dando 

nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não 

estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, 9 

Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto 

à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço; 10 Consistindo somente em comidas, e bebidas, e 

várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. 11 Mas, vindo Cristo, 

o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito 

tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, 12 Nem por 

sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no 

santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. .  
 

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA PARA JESUS COMO TABERNÁCULO/TEMPLO. 

 

 JOÃO 2:19-22 Jesus respondeu, e disse-lhes: Derribai este templo, e em três dias o 

levantarei. 20 Disseram, pois, os judeus: Em quarenta e seis anos foi edificado este templo, e tu o 

levantarás em três dias? 21 Mas ele falava do templo do seu corpo. 22 Quando, pois, 

ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto; e creram na 

Escritura, e na palavra que Jesus tinha dito.  

 

 APOCALIPSE 21:3,22 E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo 

de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus 

mesmo estará com eles. 22 E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-

Poderoso, e o Cordeiro.  

 

 HEBREUS 10:19-21 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, 20 

Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, 21 

E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 
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 LUCAS 23:45,46 E rasgou-se ao meio o véu do templo. 46 E, clamando Jesus com 

grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou.  
 

ALEGORIA SOBRE A COR VERMELHA COMO O SANGUE DE JESUS, O QUAL TIPIFICA O 
SEU ESPÍRITO SANTO. (UM TIPO DE TIPO. isso é: o vermelho é tipo do sangue e o sangue tipo Espírito 

Santo). 
 

 PROVÉRBIOS 31:21 Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de 

escarlata.. 86 (Na tradução melhores textos gregos e hebraicos. Cuidado com as bíblias Atualizadas...). 
 

VESTE DE ESCARLATA FALA DO SANGUE DE JESUS. Fala do batismo com o 
Espírito Santo. Vejamos: 
 
 Algumas traduções usam vestes dobradas, outras traduziram como 
vestes de lã dobrada. Os tradutores usaram da razão para traduzir. Pela 
razão certamente que uma veste dobrada ou de lã dobrada aquece mais do 
que uma veste da cor vermelha. Não espante se amanhã alguma tradução 
racionalmente apresentar que as vestes eram de lã preta, pois o preto é 
a cor que mais absolve calor. 
 
 Entretanto, o que o Senhor estava nos informando era que O SANGUE 
DE JESUS, O SEU ESPÍRITO SANTO É QUEM NOS AQUECE PARA NÃO SUCUMBIRMOS 
PELA FRIEZA ESPIRITUAL que está sobre o mundo.  
  
 TODOS do corpo de Cristo, TODA a sua FAMILIA. OS SEUS SERVOS – 
ESTÃO BATIZADOS COM O ESPÍRITO SANTO. O calor também fala da vida. 
 

 O Espírito Santo É O CALOR QUE NOS AQUECE E NOS LIVRA DA NEVE 
ESPÍRITUAL QUE ESFRIA ESPÍRITUALMENTE O HOMEM trazendo a morte do 
espírito do homem. 

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA PARA O VERMELHO COMO SANGUE, OU COMO O 
ESPÍRITO SANTO. TAMBÉM, COMO CALOR DO ESPÍRITO SANTO.  

 MATEUS 3:11 E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento; mas aquele que vem 

após mim é mais poderoso do que eu; cujas alparcas não sou digno de levar; ele vos batizará 

com o Espírito Santo, e com fogo.   
 

                                                 
86 ESCARLATE é a Cor vermelha viva resplandecente. FALA DO SANGUE DE JESUS. 

  
 PROVÉRBIOS 31:13-26 Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos. 14 Como o navio mercante, ela traz de 

longe o seu pão. 15 Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa, e distribuir a tarefa das servas. 16 Examina uma 

propriedade e adquire-a; planta uma vinha com o fruto de suas mãos. 17 Cinge os seus lombos de força, e fortalece os seus 

braços. 18 Vê que é boa a sua mercadoria; e a sua lâmpada não se apaga de noite. 19 Estende as suas mãos ao fuso, e suas 

mãos pegam na roca. 20 Abre a sua mão ao pobre, e estende as suas mãos ao necessitado. 21 Não teme a neve na sua casa, 

porque toda a sua família está vestida de escarlata. 22 Faz para si cobertas de tapeçaria; seu vestido é de seda e de 

púrpura. 23 Seu marido é conhecido nas portas, e assenta-se entre os anciãos da terra. 24 Faz panos de linho fino e vende-os, e 

entrega cintos aos mercadores. 25 A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. 26 Abre a sua boca com 

sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua.  

 

http://www.revelacaodabiblia.com.br/
http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/3/11+


DISCERNINDO A PALAVRA PELA PRÓPRIA PALAVRA. 
 

 

ARQ: ESTUDANDO A BIBLIA ALEM DA LETRA 

Página: www.revelacaodabiblia.com.br  E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com 

Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 12:39:09.  

97 

 LUCAS 3:16 Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que 

vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas; 

esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.  
 

 ATOS 2:3 E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as 

quais pousaram sobre cada um deles.  
 

 MARCOS 9:49 Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado 

com sal. 

 

 ÊXODO 13:22 Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de 

fogo, de noite. (Neste momento de trevas a igreja anda para a terra prometida iluminada pelo fogo do 

Espírito Santo). 

 

 ÊXODO 3:2,3 E apareceu-lhe o anjo do SENHOR em uma chama de fogo do meio duma 

sarça; e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 3 E Moisés disse: 

Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. 

 

 APOCALIPSE 7:14 E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da 

grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do 

Cordeiro.  
 

 I PEDRO 1:19 Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e 

incontaminado.  

 
 HEBREUS 9:13-14 Porque se o sangue de touros e bodes e cinza duma novilha esparzida sobre os imundos os 

santificam, quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo que pelo 

Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras 

mortas, para servirdes ao Deus vivo? 

 

 HEBREUS 10:4 porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados.19 Tendo pois, irmãos, 

ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, 29 ...o sangue do pacto, com 

que foi santificado, e ... Espírito da graça.  
 

 I CORÍNTIOS 10:16 Porventura o cálice de benção, que abençoamos, não é a 

comunhão do sangue de Cristo? 

 

 I CORÍNTIOS 11:25-26 Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este 

cálice é o novo testamento no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em 

memória de mim. 26 Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a 

morte do Senhor, até que venha. 
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 I CORÍNTIOS 12:13 Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só [corpo], quer 

judeus, quer gregos, quer escravos quer livres; e a todos nós foi dado beber de um só 

Espírito. (O simbolismo do beber do Espírito é por que o Espírito Santo é o Sangue de Jesus). 
 

8.26 ALEGORIA DE JESUS COMO A SERPENTE DE BRONZE NA CAMINHADA. 

 
O sacrifício de JESUS na cruz é o que nos dá condições de 

caminharmos para o céu. 
 
As ligações alegóricas e proféticas entre a serpente de bronze 

dependurada numa haste de madeira e o juízo que Jesus padeceu na cruz 
nos garante que ela é um tipo alegórico-profético a apontar para o 
sacrifício de Jesus na cruz. 

 
VEJAMOS algumas alegorias e elos proféticos entre a serpente de 

bronze e o sacrifício de Senhor Jesus na cruz: 
  

 A serpente de bronze foi dependurada numa haste de madeira para que 
os israelitas não morressem durante a caminhada para a terra 
prometida. Por sua vez, Jesus foi dependurado na cruz de madeira para 
nos dar a vida eterna. A serpente de bronze tipificava a maldição do 
madeiro que Jesus assumiu dependurado no lugar do homem.87 

 
  A serpente, no jardim do Éden, foi amaldiçoada por causa do pecado 

do homem. Jesus se fez maldição ao ser dependurado no madeiro- era o 
que dizia a lei: “maldito todo aquele que for dependurado no 
madeiro”. Ela foi amaldiçoada porque levou o homem a pecar e afastar 
se de Deus. Jesus foi amaldiçoado para dar vida ao homem, perdoando 
os pecados e trazendo a reconciliação do homem com Deus. 

 
  Quem olhasse para a serpente de bronze dependurada no madeiro não 

morria da picada das serpentes abrasadora. O bronze fala do juízo e 
da justiça de Deus. Jesus recebeu o juízo pelos nossos pecados. Com 
seu holocausto Ele sofreu o juízo pelos nossos pecados e nos 
justificou diante do Pai e nos deu sua vida, seu sangue; 

 
  Quem “olha” para Jesus no madeiro e aceita a substituição proposta 

no sacrifício de Jesus na cruz não morrerá espiritualmente. Isso é, o 
justo Jesus morreu pelos injustos. O juízo de morte era nosso. 
Todavia, Ele assumiu o nosso lugar, por isso não morreremos, mas 
temos a vida eterna. Transferirmos para Jesus o juízo de morte, e 
recebendo Dele “o bronze de Deus”, recebemos a justiça para a vida 

                                                 
87 I PEDRO 2:22,24 O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 24 Levando ele mesmo em seu corpo os 

nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas 

feridas fostes sarados.  
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eterna que está em Cristo. Assim, o adversário com suas picadas para 
a morte, “o pecado”, (que impede o homem de andar para a terra da 
promessa), não tem mais poder sobre quem aceita o sacrifício de 
Jesus. O mal não impede quem anda no caminho da vida – Jesus -  para 
a vida eterna. 

 
  Quem era picado pela serpente abrasadora “se não olhasse para a 

serpente de bronze” morreria, não existia outro “meio”, não tinha 
outro “antídoto” contra a morte. Deus deu o “UM ÚNICO RECURSO” ali no 
deserto pelo qual os judeus se livravam da morte. MOSTRANDO com isso 
que o sangue do sacrifício de Jesus é o único remédio, é o ÚNICO 
caminho, o único preço de resgate para o homem não ser condenado à 
morte.  

 
 O homem pecador pode se livrar do juízo de morte, aceitando a Jesus 

como seu resgatador, seu remidor. Aquele que por nos sofreu a 
maldição da cruz e morreu para que tivéssemos a vida eterna. 
Escapamos do juízo E alcançamos a vida através de Jesus. Sem Jesus os 
venenos do adversário nos impedirá de chegarmos à terra prometida. 

 
VEJAMOS ALGUNS VERSÍCULOS QUE NOS ATESTAM ESTES ELOS ACIMA CITADOS E 

OUTROS: 
 

 JOAO 3:12-18 Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? 13 

Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. 14 E, como 

Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do 

homem seja levantado; 15 Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que 

julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18 Quem crê nele não é julgado; mas quem 

não crê, já está julgado; porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 

 

 NUMEROS 21:5-9 E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito, para 

que morrêssemos neste deserto? Pois aqui não há pão e não há água: e a nossa alma tem fastio deste 

miserável pão. 6 Então o SENHOR mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que o mordiam; e morreu 

muita gente em Israel. 7 Pelo que o povo veio a Moisés, e disse: Pecamos, porquanto temos falado contra o 

SENHOR e contra ti; ora ao SENHOR que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. 8 

Então disse o SENHOR a Moisés: Fazer uma serpente de bronze, e põe-na sobre uma 

haste; e será que todo o mordido que olhar para ela VIVERÁ. 9 Fez, pois, Moisés 

uma serpente de bronze, e pô-la sobre uma haste; e sucedia que, tendo uma 

serpente mordido a alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, 

vivia. (Versão JFA revisada de acordo com os melhores textos gregos e hebraicos). 

 

 DEUTERONÔMIO 21:23 O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas 
certamente o enterrarás no mesmo dia; porquanto o pendurado é maldito de Deus; 
assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança.  
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 GÁLATAS 3:13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 
maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for 
pendurado no madeiro. 

 

 GÁLATAS 3:10 Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da 
maldição; porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em 
todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. 

 

8.27 O MANÁ – PÃO QUE VEIO DO CÉU – ALEGORIA QUE TIPIFICA O SENHOR 
JESUS. 

AS LIGAÇÕES PROFÉTICAS ENTRE O MANÁ E JESUS GARANTEM QUE A FORMA, A 
ORIGEM DO MANÁ É UM TIPO PROFETICO a APONTAR PARA JESUS.  

 
VEJAMOS alguns elos proféticos entre o maná e Jesus: 

 
 O maná veio do céu para alimentar o povo no deserto, a caminho de uma 

nova terra; Jesus é pão da vida que veio do céu. Ele nos alimenta a 
caminho do céu. 

 
 Não havia outro pão. Jesus é o pão único para alimentar os servos na 

caminhada para a terra prometida – a nova terra; 
 
 Vivemos espiritualmente da palavra de Deus. Jesus é a palavra o verbo 

que se fez carne. Ele tem nos alimentado; 
 
 Quando comemos o alimento passa a fazer parte de nós. Jesus está em 

nós. Ele faz parte de nossa existência; 
 
 O pão é feito de trigo. O trigo é esmagado, moído e levado ao fogo 

para dar lugar ao pão. Jesus foi esmagado, moído e levado ao fogo em 
holocausto para poder ser nosso pão da vida. 

 
ALGUNS VERSÍCULOS OS QUAIS FALAM SOBRE O MANÁ: 

 

 DEUTERONÔMIO 8:3 Sim, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná , que 

nem tu nem teus pais conhecíeis; para te dar a entender que o homem não vive só 

de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. 16 

que no deserto te alimentou com o maná , que teus pais não conheciam; a fim de te humilhar e te provar, 

para nos teus últimos dias te fazer bem. 

 

 SALMOS 78:24 fez chover sobre eles maná para comerem, e deu-lhes do trigo dos céus. 

 

 EXODO 16:35 E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que entraram em terra 

habitada; comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã.  
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 JOÃO 6:31 Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Do céu deu-lhes pão a comer. 

49 Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. 58 Este é o pão que desceu do céu; não é 

como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram; quem comer este pão viverá 

para sempre. 
 

8.28  O SENHOR FALA ATRAVÉS DE EXEMPLOS. 

 

EXEMPLO é algo que pode ou deve ser imitado. Alguma coisa que nos 
auxiliar a entender outra coisa, por proximidade, paralelos ou 
semelhanças. 

 
 CITAÇÕES de EXEMPLOS. 

 

 II PEDRO 2:6 E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a 

cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. 
 

 I CORÍNTIOS 14:10 Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e 

nenhuma delas é sem significação. 

 

 FILIPENSES 3:17 Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, 

segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. 

 

 TITO 2:7 Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras; na doutrina mostra incorrupção, 

gravidade, sinceridade. 

 

 HEBREUS 4:11 Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que 

ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. 
 

EXEMPLOS DE EXEMPLO: 

 
 I TIMÓTEO 1:16 Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus 

Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer 

nele para a vida eterna. 

 
 JUDAS 1:7 Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à 

fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a 

pena do fogo eterno. 

 

 JOÃO 13:15 Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais 

vós também. 
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 I PEDRO 2:21 Porque para isto sois chamados; pois também Cristo padeceu por nós, 

deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. 

8.29 O SENHOR FALA ATRAVÉS DE ILUSTRAÇÕES. 

ILUSTRAÇÃO é uma forma comparativa semelhante a uma parábola para se 
esclarecer, elucidar ou instruir a respeito de algo utilizando de formas 
figurativas para apresentar uma verdade. 

 
 CITAÇÕES de ILUSTRAÇÕES. 

 

 JEREMIAS 31:12 Assim que virão, e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do SENHOR, ao 

trigo, e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros; e a sua alma 

será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes.  

 

 JEREMIAS 18:2 A palavra do SENHOR, que veio a JEREMIAS , dizendo:2 Levanta-te, e desce à 

casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. 3 E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava 

fazendo a sua obra sobre as rodas, 4 Como o vaso, que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do 

oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. 

5 Então veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo: 6 Não poderei eu fazer de vós como fez 

este oleiro, ó casa de Israel? Diz o SENHOR. Eis que, como o barro na mão do 

oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. 7 No momento em que 

falar contra uma nação, e contra um reino para arrancar, e para derrubar, e para destruir. 
 

 JEREMIAS 23:28 O profeta que tem um sonho conte o sonho; e aquele que tem a minha palavra, fale 

a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o SENHOR. 
  

 MATEUS 13:4 E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e 

comeram-na. 24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem 

que semeia a boa semente no seu campo. 27 E os servos do pai de família, indo ter com ele, 

disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Por que tem, então, 

joio? 32 O qual é, realmente, a menor de todas as sementes; mas, crescendo, é a maior das 

plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus 

ramos.37 E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente, é o Filho 

do homem. 38 O campo é o mundo; e a boa semente são os filhos do 

reino; e o joio são os filhos do maligno. 
 

 MARCOS 4:4 E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram 

as aves do céu, e a comeram. 16 E da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais; os quais, 

ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem.18 E outros são os que recebem a semente entre 

espinhos, os quais ouvem a palavra.20 E os que recebem a semente em boa terra são os 

que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a trinta, outro a sessenta, 

outro a cem, por um. 
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 LUCAS 8:11 Esta é, pois, a parábola: A semente é a palavra de Deus. 
 

 II CORÍNTIOS 9:10 Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para 

comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. 

 

 HEBREUS 9:6-12 Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira 

tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados; 7 mas na segunda só o sumo sacerdote, uma vez 

por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo; 8 dando o 

Espírito Santo a entender com isso, que o caminho do santuário não está descoberto, 

enquanto subsiste a primeira tenda, 9 que é uma parábola para o tempo presente, 

conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifício. 10 sendo somente, no tocante a comidas, e 

bebidas, e várias abluções, umas ordenanças da carne, impostas até um tempo de reforma. 11 Mas 

Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito 

tabernáculo, 12 e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez 

por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. 

 

 DEUTERONÔMIO 8:3 Sim, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que 

nem tu nem teus pais conhecíeis; para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de 

tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem.(comida fazer a vontade do pai.... comida a palavra do 

pai). 

 

 I CORÍNTIOS 11:23 Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, 

na noite em que foi traído, tomou pão; 24 e, havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu 

corpo que é por vós; fazei isto em memória de mim. 25 Semelhantemente também, depois de cear, 

tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue; fazei isto, todas as vezes 

que o beberdes, em memória de mim. 

 

EXEMPLOS DE ILUSTRAÇÕES: 

 I PEDRO 1:23 Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da 

incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. 

 

 I JOÃO 3:9 Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado; porque a sua semente 

permanece nele; e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 

 

A OFERTA PELO PECADO É UM TIPO OU ILUSTRAÇÃO DO 

SACRIFÍCIO DO SENHOR JESUS PARA DAR AO HOMEM O PERDÃO DOS 

PECADOS. 
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 I JOÃO 4:10 Nisto está o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a 

nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 14 E nós temos visto, e 

testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 

 

 ÊXODO 29:35 Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo o que te hei ordenado; por sete 

dias os sagrarás. 36 Também cada dia oferecerás para expiação o novilho de sacrifício pelo 

pecado; e purificarás o altar, fazendo expiação por ele; e o ungirás para santificá-

lo. 

8.30  O SENHOR FALA ATRAVÉS DE REPRESENTAÇÕES.88 

 

REPRESENTAÇÃO (representar) é trazer a memória por simbolismos é 
semelhanças de forma menos rebuscada que uma parábola. Uma parábola 
também envolve uma representação uma alegoria representativa. 

 
 CITAÇÕES de REPRESENTAÇÕES. 

 

 JEREMIAS 23:28 O profeta que tem um sonho conte o sonho; e aquele que tem a minha 

palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o 

SENHOR. 
 

 I CORÍNTIOS 9:9 Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que 

trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? 
 

 I TIMÓTEO 5:18 Porque diz a Escritura: Não ligarás a boca ao boi que debulha. E: 

Digno é o obreiro do seu salário. 
 

 MARCOS 4:30 E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que 

parábola o representaremos? 
 

  JOÃO 1:29 No dia seguinte JOÃO viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de 

Deus, que tira o pecado do mundo. 

 

  JOÃO 21:15 E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão PEDRO : Simão, filho de Jonas, amas-

me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta os 

meus cordeiros. 

 

 ATOS 8:32 E o lugar da Escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro; 

e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, Assim não abriu a sua boca. 

 

                                                 
88 REPRESENTAÇÃO (representar) é trazer a memória por simbolismos é semelhanças de forma menos rebuscada que uma 

parábola. Uma parábola também envolve uma representação uma alegoria representativa. 
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 ISAÍAS 53:6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu 

caminho; mas o SENHOR fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos. 7 Ele foi oprimido e afligido, 

mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda 

perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. 

 

 I PEDRO 1:19  Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e 

incontaminado. 

 

 APOCALIPSE 5:6,8,12 E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e 

entre os anciãos um Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que 

são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. 8 E, havendo tomado o livro, os quatro animais e 

os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de 

ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. 12 Que com grande voz diziam: Digno é o 

Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações 

de graças. 

 

 ISAÍAS 40:6-8 Uma voz diz: Clama; e alguém disse: Que hei de clamar? Toda a carne é erva e 

toda a sua beleza como a flor do campo. 7 Seca-se a erva, e cai a flor, soprando nela o Espírito do 

SENHOR. Na verdade o povo é erva. 8 Seca-se a erva, e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus 

subsiste eternamente. 

 

 ISAÍAS 51:12 Eu, eu sou aquele que vos consola; quem, pois, és tu para que temas o homem que é 

mortal, ou o filho do homem, que se tornará em erva? 

 

 ISAÍAS 66:14 E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão 

como a erva tenra; então a mão do SENHOR será notória aos seus servos, e ele se indignará 

contra os seus inimigos. 

 

 MARCOS 8:24 E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens; pois os vejo como 

árvores que andam. 
 

 JUDAS 1:12 Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apascentando-

se a si mesmos sem temor; são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra 

parte; são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. 
 

EXEMPLOS DE REPRESENTAÇÃO: 

 

 ATOS 11:4 Mas PEDRO começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: 5 Estando eu 

orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão; via um vaso, como um 

grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. 6 E, pondo nele os olhos, 

considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis e aves 

do céu. 7 E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, PEDRO ; mata e 

come. 8 Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor; pois, nunca em 
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minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. 9 Mas a voz 

respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus 

purificou. 10 E sucedeu isto por três vezes; e tudo tornou a recolher-se ao céu. 11 E eis que, na 

mesma hora, pararam, junto da casa em que eu estava, três homens que me foram enviados 

de Cesaréia. 12 E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando; e também estes 

seis irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem; 13 E contou-nos como vira em 

pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por 

sobrenome PEDRO , 14 O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. 15 E, quando 

comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. 16 E lembrei-me 

do dito do Senhor, quando disse: JOÃO certamente batizou com água; mas vós sereis batizados com o 

Espírito Santo. 17 Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no 

Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? 

 

 HABACUQUE 1:14 E por que farias os homens como os peixes do mar, como 

os répteis, que não têm quem os governe? 

 

 LUCAS 10:3 Ide; eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. 

 

 ROMANOS 11:17 E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo 

zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e 

da seiva da oliveira, 24 Porque, se tu foste cortado do natural 

zambujeiro e, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são 

naturais, serão enxertados na sua própria oliveira! 

8.31  A ROCHA QUE JORRA ÁGUA NO DESERTO - REPRESENTAÇÃO DE 
JESUS. 

As ligações proféticas entre a rocha e Jesus garantem que a pedra é 
um tipo profético usado para apontar para Jesus.  

 
VEJAMOS alguns elos proféticos entre a Rocha e Jesus: 

 
 A rocha no deserto foi ferida para dar água para os caminhantes para 

a nova terra. Sem aquela água eles morreriam. Aquela água era a água 
a garantir a vida deles; 

 
 Jesus veio a esse mundo (o deserto) e foi ferido na cruz par nos dar 

a água da vida. Sem Jesus não há vida eterna; 
 
 Uma rocha não muda. Ela é constante. Jesus é fiel, constante em todo 

o seu existir e proceder;  
 

 A própria bíblia diz que Jesus Cristo é a rocha que jorrou água. 
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VEJAMOS OUTROS VERSÍCULOS OS QUAIS APONTAM PARA JESUS COMO A PEDRA 
OU A ROCHA QUE NOS GARANTE A AGUA DA VIDA: 

 
 EXODO 17: 5,6 Então disse o SENHOR a Moisés: Passa diante do povo, e toma contigo alguns dos 

anciãos de Israel; e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. 6 Eis que eu estarei ali diante 

de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas e o povo beberá. E 

Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. 

 

 I CORÍNTIOS 10:4 e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque 

bebiam da pedra espiritual que os acompanhava; e a pedra era Cristo. 
 

 EFÉSIOS 2:20 edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo 

Jesus a principal pedra da esquina; 

 

 MATEUS 21:42 Disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os edificadores 

rejeitaram, essa foi posta como pedra angular; pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos 

olhos? 

 

 ROMANOS 9:33 como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço; e uma 

rocha de escândalo; e quem nela crer não será confundido. 

 

 ATOS 4:11 Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta 

como pedra angular. 
 

 I PEDRO 2:4 E, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos 

homens, mas, para com Deus eleita e preciosa.  
 

 Números 20:11 Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha duas vezes com a sua 
vara, e saiu muita água; e bebeu a congregação e os seus animais. (Jesus é a rocha ferida 
uma só vez. Aqui Moises saiu do profético e entrou na razão).  

 
 I Pedro 2:4 E, chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, 

mas para com Deus eleita e preciosa, 

 

  Atos 4: 8 Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de 

Israel, 9 Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo 

como foi curado, 10 Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus 

Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em 

nome desse é que este está são diante de vós. 11 Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os 

edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. 12 E em nenhum outro há salvação, porque 

também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 

13 Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e 

indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. 
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8.32 O SENHOR FALA ATRAVÉS DE MODELOS.89 

 

MODELO (modelar) é um padrão a ser copiado ou seguido. E um tipo ou 
formula, forma ou molde para se obter a mesma coisa ou objeto. É o 
caminho ou processo para se obter o mesmo resultado. 

 
 CITAÇÕES de MODELOS. 

 

 ÊXODO 25:9,40 Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e 

para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. 40 

Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado 

no monte. 
 

 II TIMÓTEO 1:13 Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na 

fé e no amor que há em Cristo Jesus. 
 

 HEBREUS 8:5 Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, 

como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo; porque foi dito: Olha, 

faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. 

 

EXEMPLOS DE MODELO: 

 
 JOSUÉ 22:28 Por isso dissemos: Quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas 

gerações, então diremos: Vede o modelo do altar do SENHOR que fizeram nossos pais, 

não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. 
 

 EZEQUIEL43:10 Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta 

casa, para que se envergonhe das suas maldades, e meça o modelo. 

8.33  A PÁSCOA É UM MODELO OU TIPO DE JESUS. 

A páscoa é tipo do sacrifício de Jesus e do início da caminhada do 
homem para o céu. Tipo de Jesus como a porta. 

 

 EXODO 12:22-27 22 Então tomai um molho de hissopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e 

passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia; porém nenhum de 

vós saia da porta da sua casa até à manhã. 23 Porque o SENHOR passará para ferir aos egípcios, porém 

quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o SENHOR passará aquela porta, e não 

deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. 24 Portanto guardai isto por estatuto para vós, 

e para vossos filhos para sempre. 25 E acontecerá que, quando entrardes na terra que o SENHOR vos 

dará, como tem dito, guardareis este culto. 26 E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que 

                                                 
89  
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culto é este? 27 Então direis: Este é o sacrifício da páscoa ao SENHOR, que passou as casas dos filhos de 

Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se, e adorou.  

 

 I CORÍNTIOS 5:7 Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem 

fermento. Porque Cristo, nossa páscoa, já foi sacrificado. 

 

 MATEUS 26:2 Sabeis que daqui a dois dias é a páscoa ; e o Filho do homem será entregue para 

ser crucificado. 

 

 HEBREUS 11:28 Pela fé celebrou a páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos 

primogênitos não lhes tocasse. 

8.34 O SENHOR FALA ATRAVÉS DE COMPARAÇÕES.90 

 
COMPARAÇÃO (comparar) é confrontar, comparar uma coisa com outra para 
lhe determinar diferenças, semelhanças ou relações. 

 
 CITAÇÕES de COMPARAÇÕES. 

 

 ISAÍAS 46:5 A quem me assemelhareis, e com quem me igualareis, e me comparareis, 

para que sejamos semelhantes?  

 

 DEUS NÃO HÁ NADA COM QUE COMPARA-LO. ELE É ÚNICO. FILHO E 
ESPÍRITO SANTO AINDA SE DEIXA COMPARAR, TODAVIA O PAI OU O DEUS TRIUNO 
É INCOMPARÁVEL. 

 

 LAMENTAÇÕES 2:13 Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de 

Jerusalém? A quem te assemelharei, para te consolar, ó virgem filha de Sião? Porque grande 

como o mar é a tua quebradura; quem te sarará? 

 

 MATEUS 18:23  Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que 

quis fazer contas com os seus servos. 
 

 LUCAS 7:31 E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são 

semelhantes? 

 

 II CORÍNTIOS 5:1 Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste 

tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita 

por mãos, eterna, nos céus. 
   

 EXEMPLOS DE COMPARAÇÃO: 

                                                 

90 COMPARAÇÃO (comparar) é confrontar, comparar uma coisa com outra para lhe determinar diferença, semelhança ou relação. 
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 LUCAS 13:18 E dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? 

20 E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? 

 

 MATEUS 7:24 Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, 

assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. 26 E 

aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que 

edificou a sua casa sobre a areia. 

 

 MATEUS 13:31 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um 

grão de mostarda que um homem tomou, e semeou no seu campo; 32 o qual é 

realmente a menor de todas as sementes; mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se 

árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos.  
 

 MATEUS 18:23 Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas 

com os seus servos;  

9. EXEMPLO DE ANALISE TIPOLÓGICA DE NOMES DENTRO DA BÍBLIA. 

 HEBREUS 7:1 Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao 

encontro de Abraão quando este regressava da matança dos REIS, e o abençoou, 2 a quem também Abraão 

separou o dízimo de tudo sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois 

também rei de Salém, que é rei de paz; 
 

 MATEUS 1-23 18 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, sua mãe, desposada com 

José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. 19 E como José, seu esposo, era 

justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. 20 E, projetando ele isso, eis que em sonho 

lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois 

o que nela se gerou é do Espírito Santo; 21 ela dará à luz um filho, a quem chamarás JESUS; porque ele 

salvará o seu povo dos seus pecados. 22 Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora 

dito da parte do Senhor pelo profeta: 23 Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será 

chamado EMANUEL , que traduzido é: Deus conosco. 

 

  ISAÍAS 7:14 Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um 

filho, e chamará o seu nome Emanuel.  

10. NOMES DE PESSOAS COM SIGNIFICADOS TIPOLÓGICOS ESPECIAIS. 

O senhor deu nomes com significados especiais a seus discípulos e às 
vezes trocou de nome. Podemos ver assim a importância dos nomes no 
entendimento geral da palavra. Mudança de nome significa também mudança 
de vida. Surge uma nova pessoa, nova vida.  
 
Exemplos: 
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 PEDRO = PETROS ; 
 
 JOÃO E SEU IRMÃO = BOANERGES - FILHOS DO TROVÃO;  
 
 ABRÃO =pai exaltado PARA ABRAÃO = pai de uma multidão;  
 
 SARAI =contenciosa PARA SARA = princesa;  

 
 ESAÚ = PELUDO. ESAÚ PASSOU A SE CHAMAR EDOM = POR CAUSA DO GUISADO 

VERMELHO. 
 

o GÊNESIS 25:24 Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. 

25 Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo; e chamaram-lhe Esaú.  
 

o GÊNESIS 25:29 Jacó havia feito um guisado, quando Esaú chegou do campo, muito cansado; 30 e 

disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por 

isso se chamou Edom. 

 
 JACÓ = SUPLANTADOR, USURPADOR. ELE passa a ser chamado de ISRAEL que significa 

aquele que luta com Deus e vence. Em tempo, a luta dele foi na suplica e no choro. 91 
 

o GÊNESIS 25:26 Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú; pelo que foi 

chamado Jacó . E Isaque tinha sessenta anos quando Rebeca os deu à luz.  

 

o GÊNESIS 32:27 Perguntou-lhe, pois: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. 28 Então disse: Não 

te chamarás mais Jacó, mas Israel ; porque tens lutado com Deus e com os homens e tens 

prevalecido. 

11. INFORMAÇÕES PROFÉTICO-TIPOLÓGICAS CONTIDAS EM PESSOAS. 

 GÁLATAS 4:21 Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? 22 Porque está 

escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, e outro da livre. 23 Todavia o que era da escrava 

nasceu segundo a carne, mas, o que era da livre, por promessa. 24 O que se entende por alegoria: pois 

essas mulheres são dois pactos; um do monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão, e que é Agar. 

25 Ora, esta Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, pois é escrava com seus 

filhos. 26 Mas a Jerusalém que é de cima é livre; a qual é nossa mãe. 27 Pois está escrito: Alegra-te, 

estéril, que não dás à luz; esforça-te e clama, tu que não estás de parto; porque mais são os filhos da 

desolada do que os da que tem marido. 28 Ora vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. 29 Mas, 

como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é 

também agora. 30 Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum 

o filho da escrava herdará com o filho da livre. 31 Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da 

livre. 

                                                 
91 A VITÓRIA DE JACÓ SOBRE O ANJO DO SENHOR FOI COM ORAÇÃO, SUPLICA E CHORO. 

 

 OSEIAS 12:2-5 O SENHOR também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos; segundo as suas obras o 

recompensará. 3 No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. 4 Lutou com o anjo, e prevaleceu; 

chorou, e lhe suplicou; em Betel o achou, e ali falou conosco, 5 Sim, o SENHOR, o Deus dos Exércitos; o SENHOR é o seu 

memorial. 
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A bíblia trata do projeto de salvação através de Jesus. Assim, vamos 

encontrar Jesus e seu “agir” tipificado por elementos simples e complexos. O 
velho testamento, “todo ele testificam”, falam do senhor. Através de 
figuras de: animais, rituais, pessoas, nomes, reis, festas, sábado, 
cidades, na lei, números, parábolas, enigmas, figuras, etc.  

12. REPRESENTAÇÃO GERAL DE JESUS TIPIFICADO. 

 JESUS NO VELHO TESTAMENTO. 
 

 LUCAS 24:25 Então ele lhes disse: ó néscios, e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas 

disseram! 26 Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? 27 E, 

começando por Moisés, e por todos os profetas, explicou-lhes o que “DELE” se achava em todas 

as Escrituras. 

 

 LUCAS 24:44 Depois lhe disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que 

importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos 

SALMOS .  
 
(Observe que o nome de Jesus não aparece no texto do Velho Testamento. Ali 
existem abundantes tipos e figuras as quais apontam para Jesus). 

 

 ATOS 8:30 E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta ISAÍAS, e disse: Entendes, porventura, o que estás 

lendo? 31 Ele respondeu: Pois como poderei entender, se alguém não me ensinar? E 

rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. 32 Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era 

esta: Foi levado como a ovelha ao matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim 

ele não abre a sua boca. 33 Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento; quem contará a sua geração? 

Porque a sua vida é tirada da terra. 34 Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o 

profeta? De si mesmo, ou de algum outro? 35 Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta 

escritura, anunciou-lhe a Jesus. 

 

No texto original, em ISAÍAS 53, não aparece o nome de Jesus. 
Felipe traz a revelação do texto. Ele falou a respeito de Jesus, o qual 
estava tipificado nesta passagem, na figura de uma OVELHA LEVADA AO 
MATADOURO. 
  

JESUS NO NOVO TESTAMENTO TIPIFICADO COMO O TEMPLO.  
 

 APOCALIPESE 21:22 E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-

Poderoso, e o Cordeiro. 
 

 JOÃO 2:19 Respondeu-lhes Jesus: Derribai este santuário, e em três dias o levantarei. 20 Disseram, pois, 

os judeus: Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em três dias? 21 Mas 

ele falava do santuário do seu corpo. 22 Quando, pois ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos 

se lembraram de que dissera isto, e creram na Escritura, e na palavra que Jesus havia dito. 
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 MATEUS 12:6 Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo . 

 

A seguir vamos reprisar. 
 

13. É VERDADE QUE A BÍBLIA TEM QUE SER ENTENDIDA PELA LETRA? 

 

Resposta: Não é verdade. A própria palavra diz que ela deve ser 
discernida espiritualmente. 

  
O discernimento literal é uma invenção dos teólogos. É uma fábula, 

uma doutrina humana, contrária à palavra de Deus. 
 
Deus não fala como o homem fala. Caso o Senhor falasse das coisas 

celestiais numa linguagem celestial não o entenderíamos.92  
 
Necessitamos entender as muitas maneiras que Deus fala. Para 

facilitar o nosso entendimento, o Senhor fala, quase sempre, de forma 
figurada e tipológica.93 A linguagem DO Senhor é um falar por comparação 
das coisas espirituais/celestiais com a semelhança das coisas terrenas. 
Isso, também, se deve ao fato da palavra do Senhor ser dirigida a todas 
as nações, línguas e raças da terra e: 

 

 As muitas gerações, de cada uma delas; 

 As diversas culturas e níveis culturais diferentes das mesmas; 

 As diferentes idades das pessoas que viveram e vivem nas mesmas; 

 Os variados gostos de todos os tempos, e de todas as pessoas... 

Para cumprir esse objetivo tão amplo no tempo, no espaço 
territorial e cultural, o Senhor usa um falar figurativo. Através de 
esse falar, Ele aplica aquilo que é do conhecimento comum, e temporal, 
para nos falar do reino espiritual. Exemplos disso são encontrados nas 
parábolas, nos enigmas, nas comparações, as mais diversas e, também, na 
forma semidireta do tipo: “O reino de Deus e semelhante a”... 

 
Ignorar, ou desconhecer, “as muitas maneiras” 94 do falar de Deus, e 

tentar entender a palavra do Senhor apenas pela literalidade da letra, é 
trilhar por um caminho que desemboca num erro gigantesco de 
discernimento da palavra de Deus. 

 

                                                 
92 JOÃO 3:12 Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais?  
  
93 Leia nosso trabalho: A BÍBLIA ALÉM DA LETRA.  Esse trabalho descreve diversas MANEIRAS DO FALAR DE DEUS. 

94 HEBREUS 1:1 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, 

pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho 
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Durante o ministério de Jesus, Ele deixou, para todas as gerações 
humanas, exemplos do erro de alguém tentar entender o falar de Deus pela 
literalidade da letra.  

 
Alguns defensores da letra dizem, inclusive, que “se não fosse um 

entendimento literal cada um entenderia como quisesse”.  
 

Esqueceram que a palavra de Deus é um código de linguagem próprio, 
a qual tem regras e aplicação próprias. 
 
  Quando vamos buscar conhecer uma linguagem estrangeira não atribuímos 
significados aos signos e códigos dessa língua a nosso bel prazer. Temos 
que buscar o significado dos vocábulos dentro da nova língua, a qual 
buscamos conhecer.  
 

Semelhantemente ocorre quando estudamos a bíblia. NÃO PODEMOS 
ENTENDÊ-LA, apenas, SEGUNDO NOSSO CONHECIMENTO HUMANO COMUM, segundo 
nossos pré-conceitos. Ao contrário, DEVEMOS BUSCAR OS SIGNIFICADOS da 
palavra de Deus na própria palavra de Deus, pois ela “é espírito e 
vida”,95 e ela é “viva e eficaz”.96 
 

Pelo bem da verdade, a palavra de Deus, na grande maioria das 
vezes, tem que ser entendida de forma figurada, tipologia, alegórica, 
“PROFÉTICA”. 

  
A seguir veremos alguns usos alegóricos da palavra de Deus, até 

mesmo por Jesus. Ele, na maioria das vezes, usava uma forma não direta 
de pregar a palavra do Pai. 

 

o Exemplo de entendimento diferente do que está escrito, encontrada na bíblia:  

Um mestre em Israel chamado Nicodemos se embaraçou ao tentar 
entender a palavra de Jesus, ao pé da letra. Chegou a perguntar se 
teria que retornar ao ventre materno.  

 
Um entendimento literal da palavra de Jesus leva a confusões as 

mais grotescas possíveis, como foi o caso de Nicodemos. 

VERSÍCULO: 

 JOÃO 3:3-5  Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que 

não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4 Disse-lhe Nicodemos: Como pode 

um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua 

mãe, e nascer? 5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não 

nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.  

  

                                                 
95 JOÃO 6:63 O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu vos digo são espírito e vida.  
96 HEBREUS 4:12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à 

divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.  
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Jesus respondeu a Nicodemos com nova tipologia, e se Nicodemos, 
e nós quiséssemos entender o que Jesus estava falando, certamente, 
não alcançaremos pela literalidade da letra. Pois, literalmente 
como é nascer da água? E como é nascer literalmente do Espírito?  

 
Como sabemos, por um discernimento não literal DA LETRA, Jesus 

estava falado, com Nicodemos, da necessidade de entender a palavra 
de Deus e ser uma nova criatura como a palavra ensina.  

 
Por Jesus ter falado em água muitos, ainda embaraçados com a 

literalidade, acham que se trata do batismo nas águas. Entretanto 
isso é mais um erro de entendimento. A própria bíblia fala que a 
água simboliza várias coisas, inclusive a palavra de Deus. 
Portanto, Jesus estava falando que devemos deixar a velha vida 
segundo o curso do mundo e sermos uma nova criatura, lavada pela 
palavra de Deus,97 DE ACORDO com sua palavra de Deus. 

 
Quanto ao “nascer do Espírito”, Jesus falava da essencialidade 

do batismo com o Espírito Santo, para podermos ser um cidadão do 
céu. Isto porque sem o Espírito Santo não podemos ser de Jesus.98  

 
Como vimos um entendimento da bíblia além da letra está muito 

além da literalidade textual, gramatical, dos versículos, 
anteriormente, citados.  

 
O ensino da literalidade da interpretação da bíblia, seguindo 

somente a lógica gramatical, tem deixado muitas pessoas tais qual 
Nicodemos. “Elas” têm ficado, na letra, sem entender as verdades da 
palavra de Jesus.  

 
A interpretação literal é fonte de quase todos os absurdos 

teológicos, no entendimento da bíblia. Tais ensinos humanos 
invalidam a palavra de Deus.99 O ensino da supremacia da letra sobre 
a revelação da mesma é uma poderosa arma nas mãos do inimigo dos 
servos. Alguns crentes, às vezes, conhecem a letra que mata, e a 
ela se apegam ferozmente sem ir além dela. Por crerem num 

                                                 
97  Exemplos da água significando a palavra de Deus que lava, que limpa o servo... 

 

 EFÉSIOS 5:26 Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. 

 

 TITO 3:5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela 

lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. 

 
98 Romanos 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não 

tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Dele. 

99 MARCOS 7:13-15 Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis 

semelhantes a estas. 14 E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós, todos, e compreendei. 15 Nada há, fora do homem, 

que, entrando nele, o possa contaminar; mas o que sai dele isso é que contamina o homem. 
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entendimento apenas gramatical da bíblia não alcançam o que está 
sendo revelado além da letra.  

 
o Exemplo de entendimento diferente do que está escrito, encontrada na bíblia:  

Jesus disse: “Se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu 

sangue, não tereis vida em vós mesmos”. e enfatizou: ”A minha carne 

verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida”. Em todas essas 

vezes não era literal.  

 

VERSÍCULOS: 

 
 JOÃO 6:53-57 Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes a 

carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54 

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último 

dia. 55 Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é 

bebida. 56 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57 Assim 

como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá 

por mim. 

 
As pessoas que ouviram esse discurso de Jesus quiseram entende-

lo ao pé da letra. Por causa do entendimento literal ficaram na 
confusão sem saber o que Jesus estava falando. Por causa da falta 
de compreender o falar de Jesus as pessoas o abandonaram.  

 
Vejamos isso: 

 

 JOÃO 6:52 Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a 

sua carne a comer? 

 
Pois bem, ousamos dizer que mesmo aquilo que é literal, na bíblia, 

tem aplicação profética, ou não literal. Sendo assim, a NÃO literalidade 
da letra da bíblia campeia, domina quase absoluta. O entendimento não 
literal chega bem perto de ser uma exclusividade na palavra de Deus. 

 
Em todo esse linguajar tipológico, bíblico, a figuração é 

aplicável. Pois, os elementos citados, quase sempre, NÃO tem aplicação 
exata como naturalmente os conhecemos.  

 
o Mais exemplo de entendimento diferente do que está escrito, encontrada na 

bíblia:  

O Senhor Jesus chamou a si mesmo de “o caminho”, (caminho único), 
pelo qual o homem “vem” ao Pai.  
VERSÍCULO: 
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 JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão 

por mim. 
 

Por um entendimento literal da letra sobre o que é um caminho é 
inconcebível entender que um homem seja um caminho. Um homem não pode 
literalmente ser um caminho, para outro homem. 

 
Está escrito que Jesus é o caminho. Está escrito: “Eu sou o 

caminho,..., ninguém vem ao Pai senão por mim”... (DISSE ELE). 
Perguntamos é tal qual está escrito? Ou seja, um caminho é para andar. 
Por que está escrito que Ele é o caminho podemos, andar, pisar em Jesus, 
para podermos ir ao céu. EVIDENTE QUE NÃO. 

 
Isso é mais uma prova que Jesus ensinava quase tudo de forma 

figurada, não literal. Todavia, existe um ensino, muito difundido no meio 
cristão, que tudo é letra, e, segundo eles, a bíblia é para ser entendida 
como está escrita.  

 
o Mais exemplos de entendimento diferente do que está escrito, encontrados na 

bíblia os quais contradizem o ensino dispensacionalista da interpretação 

bíblica ao pé da letra. 

 

VERSÍCULOS: 
 

 LUCAS 22:19 E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lho, dizendo: Isto é 

o meu corpo, que por vós é dado; fazei isto em memória de mim. 
 

Jesus disse literalmente a respeito de um pão: “Isto é o meu corpo”. O 

Senhor sequer disse que aquele pão “representava” o seu corpo. Apesar disso NÃO 

ERA LITERAL. Não dar para entender, que o corpo do Senhor era de fato e 

literalmente aquele pão.  

Os apóstolos e Jesus estavam vivendo uma tipologia profética: O ritual da 

páscoa, o qual fala a respeito do sacrifício de JESUS. Isso, por que a páscoa 

verdadeira é Jesus, conforme o versículo abaixo. 

 I CORÍNTIOS 5:7 Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, 

assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós.  

Um entendimento literal deste versículo levaria alguém a achar 
que os discípulos, citados aqui, estavam sujos de “fermento”. Bem 
como seria totalmente impossível entender o quer é “ser uma nova 
massa”. Isso porque uma pessoa literalmente não é massa, nem nova, 
nem velha. Assim, mais uma vez, percebemos que o tão apregoado 
entendimento literal da letra não tem validade e aplicabilidade 
bíblica. 

 

 ATOS 10:11-15 E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol 

atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra. 12 No qual havia de todos os animais 

http://www.revelacaodabiblia.com.br/


DISCERNINDO A PALAVRA PELA PRÓPRIA PALAVRA. 
 

 

ARQ: ESTUDANDO A BIBLIA ALEM DA LETRA 

Página: www.revelacaodabiblia.com.br  E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com 

Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 12:39:09.  

118 

quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. 13 E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-

te, Pedro, mata e come. 14 Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca 

comi coisa alguma comum e imunda. 15 E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu 

comum ao que Deus purificou. 

 

C/c 

 

 ATOS 10:28  E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu 

ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros; mas Deus mostrou-me que a nenhum homem 

chame comum ou imundo. 

    
Como vemos, nessas duas passagens bíblicas, PEDRO ALCANÇA POR 

OPERAÇÃO DE DEUS QUE NÃO ERA LITERAL o entendimento da bíblia.  
 
A bíblia, na lei de Moisés, fala, literalmente, de animais 

limpos e animais imundos. Os limpos poderiam ser comidos pelos 
judeus e os imundos eram proibidos aos Judeus.  

 
Entretanto, desmentindo o ensino de uma interpretação literal 

da bíblia, o apóstolo Pedro, entendeu, e repassou o ensino do 
Senhor, que animais limpos e animais impuros, na bíblia, 
REPRESENTAVAM TIPOS DE PESSOAS as quais NÃO ERAM DAS TRIBOS dos 
Israelitas. Pedro entendeu que era uma alegoria a respeito de 

pessoas gentias as quais Deus havia purificado. 

 

o Repassando os exemplos de entendimento diferente do que está escrito, 

encontrada na bíblia:  

A carne e o sangue não são carne e sangue biológicos. O nascer de 
novo não é ser gerado novamente como criança. O pão não é o pão da 
padaria. A casa na rocha não é uma casa de materiais terreno para se 
morar literalmente. A água não é o elemento químico H2O. O caminho para 
o céu não é um estrada no solo terreno. As ovelhas do Senhor não são 
animais de quatro patas, mas pessoas. A espada de Deus não é um 
instrumento cortante e perfurante feito de metal, mas a palavra de Deus. 
O trigo e o joio não são cereais, mas pessoas, ou a palavra... Etc.  

 
Só esses exemplos já são suficientes para vermos que NÃO É 

VERDADEIRO O ENSINO TEOLÓGICO RACIONAL o qual prega que a bíblia deve 
ser entendida tal qual está escrita, literalmente. 

 
Pois bem, no falar figurativo vemos que a semelhança é somente 

naquilo que algo tem de parecido com outra coisa, não é algo literal. A 
tipologia está limitada àquilo que uma coisa tem de assemelhada com a 
outra... Quase sempre alguma coisa terrena é usada para nos fornecer 
informações proféticas / espirituais. Por isso concluímos, sem errar, 
que JESUS não é um animal de quatro pernas, quando o chamamos de 
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“cordeiro de Deus”. A semelhança de Jesus com um cordeiro só é aplicável 
quanto ao ter sido sacrificado, e ter derramado seu sangue, por causa do 
pecado do homem, sem reclamar.  

 
Igualmente, por entendermos o uso figurativo da palavra de Deus, 

sabemos que Jesus não é literalmente uma rocha, mesmo o chamando de 
rocha eterna.100 A tipologia da rocha como tipo de Jesus só é aplicável 
quanto à solidez, imutabilidade, firmeza, estabilidade da pessoa do 
Senhor. Todavia, uma rocha não serve para tipificar o Senhor quanto ao 
quesito VIDA e MORTE. Pois, uma rocha terrena não tem vida, nem poderia 
morrer numa cruz pelos pecados do homem. 

 
Pois bem, a “água” do ensino racional dispensacionalista o qual 

prega UM ENTENDIMENTO LITERAL DA BÍBLIA foi bebida por quase todas as 
igrejas cristãs, e não cristãs. Essa filosofia, que se diz fundamentada 
na bíblia, prega um entendimento do falar do Senhor, apenas, pela letra 
da bíblia. Esse ensino leva à cegueira espiritual101 e à morte eterna, 
morte do espírito do homem.  

 
A própria bíblia adverte que a LETRA MATA.102 Sendo a letra fonte de 

morte, um ensino que prega o uso exclusivo da letra é um ensino de 
MORTE, ou melhor, é um ensino que está a serviço do AUTOR DA MORTE. 

  
A bíblia nunca perde seu fundamento, ou base, textual. Isso é: A letra é 

e deve ser perservada, mas, quase sempre, ela serve, apenas, como “porta”, 
como “meio”, como “intrumento”, de acesso ao que está além DA LETRA.  

 
A LETRA da bíblia NÃO É O OBJETIVO FINAL EM SI MESMO. A letra é apenas 

instrumento para podermos ter acesso à benção da revelação da palavra de Deus. 
A letra nos leva àquilo que está codificado de forma enigmática, figurada, 
através da letra, mas muito além do que está escrito. 
 

Até mesmo o Senhor Jesus usou, o que “está escrito”, a letra. Mesmo 
assim, sempre apresentava o que estava além da letra, para seus discípulos.  

 
Dois deles, a caminho de uma cidade chamada de Emaus, receberam o que 

estava além da letra, quando Jesus, após ressuscitar, lhes abriu as 
“escrituras”,103 para que eles pudessem entender a palavra de Deus, além da 
letra. 

 

                                                 
100 I CORÍNTIOS 10:4 E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia; e 

a pedra era Cristo.   
 
101 II CORÍNTIOS 4:4 Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos ... Para que lhes não resplandeça a 

luz do evangelho da glória de Cristo.  
 
102 II CORÍNTIOS 3:6 O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do 

espírito; porque a letra mata e o espírito vivifica.  
103 LUCAS 24:13,32 E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e 

quando nos abria as Escrituras? 
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Por causa do ENTENDIMENTO AO PÉ DA LETRA é que alguns acendem velas 
tentando por luz nas trevas espirituais em que vivem.  

 
Outros, pelo mesmo ensino letrista, não comem carne de porco. Outros se 

beijam achando que isso é o osculo santo bíblico.  
 
Outros fazem da bíblia um amuleto da sorte deixando-a aberta em suas 

casas, no trabalho, em seus carros, na igreja, etc.  
 
Outros têm receio de se desfazer de uma bíblia velha e esfarrapada com 

medo de ofenderem a Deus.  
 
Outros guardam o sábado pelo mesmo entendimento literal. Outros, pelo 

mesmo ensino, acham que um pedaço de pão literalmente se “transubstanciou” no 
corpo de cristo.  

 

Outros seguindo a letra acham que tem que fazer “obras para poder “se” 
salvar”, por que Jesus dirá na hora do julgamento: “estive com fome... com 
sede, nu... preso... etc.” 104 Os servos fazem obras porque são salvos, e não 
para serem salvos. Fazemos obras como instrumentos nas mãos do Senhor, não 
por nós mesmos, mas por Ele e para Ele são feitas todas as coisas.  

 
De fato, os cristãos, em geral, beberam e tem bebido, em maiores, ou 

menores goles, do ensino do entendimento da bíblia ao pé da LETRA. É 
perceptível a contaminação proposta pelo entendimento LETRISTA em todo o meio 
cristão. 
 

A verdade é que as COISAS ESPIRITUAIS TEM QUE SER DISCERNIDAS 
ESPIRITUALMENTE, E NÃO NA LETRA. O interessante é que a própria LETRA, cheia 
da graça do espírito, diz isso.  
 

A letra é um elemento NATURAL ao alcance racional do homem natural. O 
homem espiritual parte da letra e vai ao Espírito que lhe revela o que está 
simbolizado, tipificado, muito além da letra que mata.  
 
VERSÍCULOS: 
 

 I CORÍNTIOS 2:11 Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, 

que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 

 
Somos dependentes do Espírito de Deus para podemos entender o que é 
espiritual. 

 

 I CORÍNTIOS 2:14 Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque 

lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 
 

                                                 
104 MATEUS 25:35-36 Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-

me; 36 Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e foste me ver. 
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Como é perceptível aqui, o discernimento da bíblia só pela LETRA é 

um engano, é uma mentira. A palavra de Deus, conforme ensina o Espírito de 

Deus, “se discerne espiritualmente”.  
 
O ensino do discernimento da palavra de Deus ao pé da letra é 

contrário ao ensino do Espírito Santo. O Espírito diz que a bíblia, “as 
coias do Espírito de Deus”, se discernem espiritualmente e não 
literalmente. 

 
O ensino do entendimento literal, gramatical, da bíblia não vem do 

Espírito de Deus, e só pode ter vindo do adversário, do Anticristo. 
 

 

 I CORÍNTIOS 2:15 Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 

16 (b)... Nós temos a mente de Cristo. 105 

 
A LETRA É PARA O HOMEM NATURAL, pois ele “NÃO compreende as coisas do 

Espírito de Deus”.  
 
Para podermos entender a palavra do Senhor precisamos ser ovelhas 

Dele. Devemos ser ovelhas as quais dão ouvido à voz do Senhor. Para 
isso, precisamos ter nascido da água – ser uma nova criatura videndo a 
palavra de Deus, e também ter nascido do Espírito Santo – ser batizado 
com o Espírito Santo. 

 
O discernimento espiritual da bíblia é para os SERVOS, os quais 

receberam “a mente de Cristo”, receberam o Espírito Santo e o governo do 
“Cabeça” da igreja que é Jesus Cristo. 

 
Quem quer um entendimento da bíblia apenas pela LETRA não precisa ter 

nascido de novo, pode usa a sua própria mente racional teológica, para 
isso. Para tais pessoas racionais, a bíblia é apenas mais um livro que 
deve ser lido segundo a letra, seguindo a razão gramatical. 

 

Percebe-se que a interpretação literal da bíblia não é ensinada nas 
sagradas escrituras. Por isso, o ensino da supremacia da letra, deve ser 
retirado da vida dos servos, por ser um ensino maligno, totalmente fora 
das verdades da bíblia.  

 

14. É VERDADE QUE TODAS AS PROFECIAS SE CUMPRIRAM LITERALMENTE?  

 
Outras perguntas assemelhadas: 
 

                                                 
105 Espantando os exageros, a idolatria, a egolatria: Temos Jesus como nosso cabeça, nosso 
governador, Cristo em nós... Temos a direção e o governo do Espírito Santo. Por outro lado, 
também temos a mente de Cristo no tocante a agir como Ele agia. Ele buscava o reino não deste mundo, 
buscava glorificar o Pai, e fazer a vontade de Deus. Quanto ao mais continuamos humanos e mentalmente 
limitados.   Evidente que é impossível ao homem ter a totalidade da mente de Deus, pois o homem é um 
ser criado e limitado e nunca será igual a Deus o qual é ilimitado em tudo.  
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Existe verdade quando dizem que devemos entender a bíblia literalmente, pois 
todas as profecias se cumpriram literalmente?  

 
Resposta: Não existe verdade nessa indagação.  
 
Veremos exemplos de profecias cumpridas literalmente e exemplos de profecias 
as quais não foram cumpridas literalmente.  
 
EXEMPLOS DE PROFECIAS AS QUAIS FORAM CUMPRIDAS LITERALMENTE. 

 

A PROFECIA LITERAL: 

 

 ISAÍAS 7:14 Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a virgem conceberá, e dará à 

luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel.   

 

 ISAÍAS 9:6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os 

seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, 

Príncipe da Paz.   

 

CUMPRIMENTO LITERAL: 

 

 LUCAS 2:11 Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor.  

  

 GÁLATAS 4:4 Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, 

nascido sob a lei. 

 

 MATEUS 1:23 Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamá-lo-ão pelo nome de 

EMANUEL, Que traduzido é: Deus conosco. 

 

PROFECIA FIGURADA, A QUAL NÃO FOI CUMPRIDA NA LETRA: 

 

 ISAÍAS 9:2 O povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na 

região da sombra da morte resplandeceu a luz.   

 

CUMPRIMENTO DE PROFECIAS NÃO LITERAL.  

 
Duas profecias do mesmo profeta no mesmo capítulo, (Is.:9:2), acima: Uma 

profecia literal sobre o nascimento de um menino, (Jesus). A outra profecia 
TOTALMENTE FIGURADA NÃO LITERAL, (sobre luz e trevas).  

 
A profecia não literal também se cumpriu. Entretanto, ao analizarmos essa 

profecia só a ENTENDEMOS SE FOR através de UM DISCERNIMENTO NÃO LITERAL, 
GRAMATICAL, DA LETRA.  

 
Vamos avalia-la literalmente, como ensina a teologia do entendimento ao 

pé da letra. Veremos que não é verdade que todas as profecias se cumpriram 
literalmente. Esse tipo de ensino é um erro, um engano, ou é fruto de má fé de 
quem ensina isso. 

 

 A profecia de ISAÍAS 9:2 se cumpriu. Porém, não foi cumprida tal qual a LETRA diz. 
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Vejamos: 

 

o “O povo que andava em trevas”. - Pela letra acharemos que um povo estava andando 
no escuro, ou durante a noite, ou com ausência de luz do sol e de qualquer 
outra luz física.  

 
Pelo discernimento, espiritual, não literal, sabemos que o profeta está 
falando do mundo vivendo nas trevas do pecado. 

 

o “Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz” – Pela escrita 
é incompreensível. Ninguém conhece literalmente a morte. Ninguém se quer 
sabe literalmente que a morte tem sombra. Ninguém literalmente sabe onde é a 
região onde a morte faz sombra. Literalmente não é possível saber se luz 
(física) pode iluminar o lugar onde a morte está.  

 
Pelo discernimento, espiritual, não literal, sabemos que a profecia se 
refere a Jesus, a luz do mundo. Ele é quem veio resplandecer neste mundo. 
Jesus é o sol da justiça. O Mundo onde habitamos é o lugar onde a morte 
física e espiritual tem estado presente trazendo trevas, sombras.  

 

PROFECIA FIGURADA, A QUAL NÃO FOI CUMPRIDA NA LETRA: 

 

PROFECIA PELA QUAL ELIAS VIRIA ANTES DO MESSIAS. 
 

 MALAQUIAS 3:1 Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de 

mim...  
 

 

 MALAQUIAS 4:5 Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível 

dia do Senhor. 

 

A LETRA da profecia se cumpriu em outra pessoa, porém com os dotes proféticos semelhantes ao 

do profeta Elias.  

  

 MATEUS 11:9 Mas, então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que 

profeta. 10 Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, 

que preparará diante de ti o teu caminho. 11 Em verdade vos digo que, entre os que de mulher 

têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista;... 14 E, se quereis dar crédito, é 

este o Elias que havia de vir. 
 
Jesus disse que Elias já veio. Elias não virá novamente como tem pregado 
alguns. Essa profecia já se cumpriu na pessoa de João Batista. 

 

 MATEUS 17:10-13 E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas 

que é mister que Elias venha primeiro? 11 E Jesus, respondendo, disse-lhes: ... 12... Digo-vos que 

Elias já veio, e não o conheceram... 13 Então entenderam os discípulos que lhes falara de João 

o Batista. 
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Os discipulos entenderam, ALÉM DA LETRA, que João batista era o Elias 
que havia de vir, antes do messias, antes de Jesus vir ao mundo. Isso é 
entender além da letra. A profecia do Elias que viria se cumpriu em outro 
profeta, com outro nome...  

 
Se a compreensão da bíblia FOSSE PELA LETRA, nem os discipulos, nem 

Jesus teriam dito que João batista era o Elias prometido. Por que a LETRA 
DIZ, literalmente, textualmente, QUE ELIAS VIRIA antes de Cristo.  

 
Elias foi um grande profeta, respeitado pelos israelitas. Elias 

realizou grandes milagres. Jesus acrescentou que entre os nascidos de 
mulher niguém era maior do que João batista. O Senhor queria mostrar que 
João tinha uma missão espiritual ainda maior do que a de Elias. João 
batista tinha a missão de anuncia e prepara o caminho para a revelação do 
CORDEIRO DE DEUS que tira o pecado do mundo.  
 

Tudo que está relacionado a Jesus e a seu ministério salvador é muito 
superior a outros milagres no plano terreno. Maior até mesmo que os 
milagres operados por Elias e outros profetas. 

 
Poucas pessoas tiveram o seu nascimento profetizado. João Batista é 

um desses servos, tamanha era a responsabilidade espiritual que João 
recebeu. Ele foi o “Elias” no plano eterno de Deus.  

 
Só lembrando que isso não se trata de reencarnação de Elias, pois o 

homem nasce uma só vez como diz a bíblia em Heb.: 9:27... Trata-se do 
nascimento de outro homem semelhante a Elias, com missão e dotes 
espirituais / proféticos semelhantes aos do profeta Elias, para anunciar 
a chegada de Jesus o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... 

15. CONCLUSÃO.  

Estamos finalizamos esta pesquisa, sem chegarmos ao fim do assunto. 
Estamos fazendo, apenas, uma pausa, pois a palavra de Deus é 
inesgotável, mesmo quando estudamos um tema específico.  

 
O tema “REVELAÇÃO DA LETRA”, “O QUE ESTÁ ALÉM DA LETRA”, precisa ser 

muito mais estudado e difundido, para diminuirmos os “Siboletes” NO MEIO 
DO POVO DE DEUS. É uma questão suprema, a qual pode define a vida e 
morte de muitos.  

 
Todos precisam ter o mesmo discernimento da palavra. Se alguém não 

está entendendo, o que está escrito, ou o que está sendo pregado, vem o 
adversário e rouba a palavra da mente deste, matando-o.106 
 
A busca por entender, a palavra de Deus, não deve se limitar a 

“estudar”. Devemos também orar e pedir ao Senhor a revelação de sua 
palavra.  

                                                 
106 MATEUS 13:19 Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi 

semeado no seu coração; este é o que foi semeado ao pé do caminho. 
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O apóstolo Paulo alcançou que “a rocha que jorrava água no deserto 

era Cristo” e também que “Agar e Sara”, mulheres de Abraão, eram os 
pactos do Velho e do Novo Testamento. Isso, até então, não estava 
escrito para ser estudado. Assim, é evidente que o Senhor pode revelar 
algo que está nas escrituras e que ainda não foi desvendado. Entretanto, 
o mesmo Paulo escreveu muitas coisas a partir do que já estava escrito. 
Com isso ele trouxe mais luz, mais entendimento espiritual, ao que já 
estava escrito. 

 
Além do estudo, o Senhor pode usar os dons espirituais para nos fazer 

conhecer seus mistérios e segredos. Especialmente o dom de ciência.107  
 
Através de sonhos, visões e revelações, também, podemos alcançar o 

que está escondido dentro do “ESCRITO”, ou, até algo totalmente novo, 
como o citado no parágrafo anterior. 

  
Mais exemplos: O Senhor nos deu três sonhos sobre o tipo numérico 

666. 108 Esse número, tipifica, fala de, uma obra de imitação. Obra nula 
do adversário através do homem, no lugar da obra de Deus. Quanto à (in) 
perfeição é tipificada pelo número 666, por ter o homem no lugar da 
trindade. A obra de imitação, quanto ao poder e a graça, é tipificada 
pelo número 000, por que todo poder salvador-justificador e a graça são 
de Jesus.  
 
A obra tipificada pelo número 666 é uma obra sem a graça de Jesus, 

portanto é uma obra nula, é uma obra de desgraça. 
 
A obra de Deus é feita através de Jesus, que, quanto à perfeição e 

poder é tipificada pelo número 777.109 Está presente nela a perfeição da 
trindade. Quanto à graça é tipificada pelo número 888. Estão presente, 
nesta obra, a graça do Pai, a graça do Filho e a graça do Espírito Santo 
– somos batizados na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por 
esse motivo que somos batizados, nas águas, em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. Somos ligados pelo batismo à obra perfeita e graciosa 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 
Em toda a obra salvadora do homem está presente, com maior ou menor 

ênfase, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 
 Também nos deu um sonho sobre Hebrom. Esta cidade tipifica a 

comunhão, a união de Jesus com sua igreja. Hebrom fala do que o Senhor 
fez e faz para que tenhamos comunhão com Ele, aqui e na eternidade.  

                                                 
107 A respeito dos dons espirituais leia as cartas de Paulo aos Coríntios, para maiores esclarecimento. Os dons é uma realidade ignorada por 

muitos, entretanto, verdadeiro para os servos do Senhor. 
108 Este assunto está um pouco mais desenvolvido noutro trabalho nosso chamado: “A salvação e a bíblia.” Caso queira conhecê-lo entre 

em contato pelo e-mail do rodapé. 
109 O senhor é poderoso e perfeito em tudo que é e faz. ELE É O REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES. Jesus tem 

todo poder no céu e na terra. Ele é o “Emanuel”, o Deus poderoso que conosco está. 
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HÁ MUITO QUE SER PESQUISADO SOBRE TIPOLOGIA BÍBLICA. Isso, para que a 

profecia do Senhor também se cumpra em nós.  
 
O profeta Daniel teve a revelação de que nos últimos dias a ‘ciência’ 

se multiplicaria. Quando falamos em “ciência” tendemos a pensar somente 
na ciência do homem, no conhecimento de coisas terrenas. Entretanto, com 
o devido respeito às ciências humanas, a verdadeira “ciência”, o 
verdadeiro conhecimento é o conhecimento de DEUS, e de seu reino.  
 
Em nenhum momento da história da igreja se viu tanta ‘REVELAÇÃO’ da 

bíblia como em nossos dias. Isso é o cumprimento da profecia dada ao 
profeta Joel, sobre o fim dos tempos, que diz: ”nos últimos dias 
derramarei do meu Espírito”. Uma das funções do Espírito Santo é o 
ENSINO. Por isso podemos buscar por que Ele nos “ensinará” os mistérios 
de Deus e de seu reino eterno. 
 
ESPERAMOS QUE ESTAS páginas de ESBOÇO AJUDEM a muitos no ESTUDO DA 

bíblia, em busca do que está além da letra.  
 
Caso você ENCONTRE ALGO NOVO, A SOMAR, lembre-se de nós e ENTRE EM 

CONTATO, pelo e-mail do rodapé deste trabalho, para que também possamos 
ser edificados, pelos teus estudos. 

16. UM PEQUENO OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.  

 
Que a graça e a infinita paz de Jesus sejam com todos nós. Que o 

espírito santo de Jesus nos ensine cada dia mais e mais a palavra de 
Deus. 

Que cada servo do Senhor Jesus cresça mais na graça e no 
CONHECIMENTO DO SENHOR. 

 
AMÉM. 
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